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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
EL DIA 25 DE MAIG DE 2017 
 
Vallirana, 25 de maig de 2017 
 
Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ordinària, sota la Presidència de l´Alcaldessa, Sra. Eva Maria Martínez Morales; 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 
 
Del Grup ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
Del Grup CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
Sr. JOSEP BUSQUET BOSCH 
 
Del Grup SÍ ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
Sr. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
Del Grup CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C’s 
 
Sr. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
Del Grup JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
Sr. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
 
En dóna fe la Secretària, Sra. Maria Cacharro López. 
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S´excusa l´assistència de l´Interventor, Sr. Javier Goytisolo Marquínez. 
 
S´excusa l´assistència del Sr. Teòfil M. Gibert Bertran, del Grup Convergència i Unió. 
 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 18:05 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del 
Dia: 
 

 
Núm. 1.- Aprovació de l´acta de Ple ordinari de 30 de març de 2017 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna esmena a l´acta del Ple Ordinari de 30 de març de 2017. 
 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

Núm. 2.- Aprovació de l’acta d’acord de les operacions de delimitació entre 
els termes municipals de Vallirana i Torrelles de Llobregat 
 
Llegeix i explica aquest punt el Regidor, Sr. Jordi Urrea. Passa a llegir directament els acords. 
 
Vist que per iniciativa de la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya es va iniciar l’expedient 
de delimitació entre els municipis de Vallirana i Torrelles de Llobregat. 
 
Atès que en data 18 d’abril de 2017 es van dur a terme les operacions de delimitació entre els 
termes municipals, de les quals es va estendre acta conjunta dels representants d’ambdós 
Ajuntaments i dels tècnics de la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut 
Cartogràfic i geològic de Catalunya. 
 
Vist que, segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya, l’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els 
documents complementaris, s'ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, i que per a 
l’aprovació s’exigeix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.  

D’acord amb l’informe de la Secretària de l’Ajuntament, preceptiu segons l'article 3.b) del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Per tot el que s’ha exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar l’acta d’acord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Vallirana i Torrelles de Llobregat de 18 d’abril de 2017, que s’adjunta com a annex a aquesta 
proposta.  
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat, per el seu coneixement i efectes oportuns.  

 
Sr. J. URREA: De fet des de la Generalitat s’ha iniciat, és un tema a nivell general de tot Catalunya, s’ha iniciat el 
que es vol repassar i definir tots els límits de terme entre tots els municipis. El que ens constava fins ara,  que ens 
separava,  el que ens separa el límit de Torrelles i Vallirana era de principi de 1900, amb una cartografia de l’època, 
que no és tant acurada com l’actual. El que s’ha fet d’acord amb els ajuntaments, en aquest cas amb Torrelles, els 
tècnics de l’ajuntament de Torrelles, els polítics de l’ajuntament de Torrelles i els tècnics de la Generalitat, el que 
s’ha fet és treball sobre camp, per efectivament definir exactament quins són els límits d’aquest atermenament entre 
un poble i l’altre. I dons elevar-ho ara en aquests moments al Ple. Dic entre Torrelles  i Vallirana, és a dir,  entre el 
Puig Vicenç i la Penya del Moro, doncs poques diferències hi ha en lo que és el terme en  què hem arribat a l’acord, 
respecte a lo que ens constava de, ja dic,  de principis de 1900. Potser com a gran,  a destacar com a gran cosa, 
teníem el camí, el camí que va, ja dic  des de la Penya del Moro fins a Puig Vicenç. Aquest camí que separa el 
terme, ara en aquests moments serà tot de Vallirana. Tot el camí, i el terme de Torrelles comença tot just després 
d’aquest camí, és a dir, ara tot el camí serà terme de Vallirana. Però ja et dic, poques diferències respecte el que 
teníem fins ara. 
 
Sra. ALCALDESSA: Hi ha preguntes, comentaris sobre aquest punt?. Sí, té la paraula el Sr. Enrique Giráldez. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Gracias, buenas tardes. En primer lugar antes que nada quisiera agradecer a la Secretaria, la 
Sra. Cacharro, gracias por traernos el dictamen, el día 19, el viernes 19, porque lo pudimos presentar el día 20, 
como así se informó. Sé que habéis tenido que trabajar y hacer un esfuerzo y te damos desde el grupo municipal de 
Ciudadanos las gracias.  
 
Bien, sobre este punto y el siguiente punto del día, el grupo municipal de Ciudadanos, su voto será la abstención. El 
motivo sin poner entre las escusas la explicación que nos ha dado el Regidor de Urbanismo que nos dio el otro día 
en la Comisión Informativa y que nos ha añadido hoy, y congratulándonos de que se han puesto de acuerdo los 
Servicios Técnicos de los dos ayuntamientos y los políticos de los dos ayuntamientos. El hecho de no ver la frontera 
“in situ”, consideramos que es un poco un voto a ciegas, y por lo tanto no teníamos claro si se podía  o no perjudicar 
a alguna persona, y por tanto hemos decidido, al no conocer exactamente cuáles son las fronteras, votar 
abstención. Gracias. 
 
Sra. ALCALDESSA: Bé, doncs passarem a la votació. 
 

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

Núm. 3.- Aprovació de l’acta d’acord de les operacions de delimitació entre 
els termes municipals de Vallirana i Olesa de Bonesvalls  
 
Explica aquest punt el Sr. Urrea. 
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Vist que per iniciativa de la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya es va iniciar l’expedient 
de delimitació entre els municipis de Vallirana i Olesa de Bonesvalls. 
 
Atès que en data 29 de setembre de 2016 es van dur a terme les operacions de delimitació entre 
els termes municipals, de les quals es va estendre acta conjunta dels representants d’ambdós 
Ajuntaments i dels tècnics de la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut 
Cartogràfic i geològic de Catalunya. 
 
Vist que, segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 

constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 

de les mancomunitats de Catalunya, l’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els 

documents complementaris, s'ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, i que per a 

l’aprovació s’exigeix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.  

D’acord amb l’informe de la Secretària de l’Ajuntament, preceptiu segons l'article 3.b) del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Per tot el que s’ha exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta d’acord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Vallirana i Olesa de Bonesvalls de 29 de setembre de 2016, que s’adjunta com a annex a 
aquesta proposta.  
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament d’Olesa 
de Bonesvalls, per el seu coneixement i efectes oportuns.  
 
Sra. ALCALDESSA: Té un altre cop la paraula el Regidor d’Urbanisme: Jordi Urrea. 
 
Sr. J. URREA: Gràcies. Bé,  aquest cas és exactament a l’anterior. En el qual hi ha proposta de la Generalitat. S’ha 
fet aquest treball de camp i ens hem posat d’acord amb els tècnics i polítics de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls. 
Aquí sí que el terme ha variat una miqueta més respecte a lo que teníem fins ara, principis també de 1900. Ens vam 
trobar alhora de posar aquest mapa actual, aquesta línia del 1900, ens hem trobat amb la sorpresa de que hi havia 
una sèrie de parcel·les dels barris que són d’Olesa de Bonesvalls, i així ho teníem entès, doncs que aquestes 
parcel·les tenien part del seu terreny en terme municipal de Vallirana, i alguna que era tot al contrari, alguna 
parcel·la d’algun barri que de tota la vida havíem dit que era de Vallirana, doncs part de la seva parcel·la estava en 
terme municipal d’Olesa. 
 
El que hem fet és exactament delimitar, marcar aquest límit de terme entre Olesa i Vallirana, el límit de propietats. 
Per no deixar una propietat en mig terme d’un poble i d’un altre. I totes aquelles parcel·les que històricament, hem 
cregut que eren d’Olesa, estant empadronats a Olesa, han pagat els seus impostos a Olesa, s’ha fet aquella 
urbanització d’acord a un pla parcial aprovat per Olesa i presentat per Olesa. El que no tenia sentit és anar a buscar 
trossos de les parcel·les que són Vallirana, i a l’inrevés parcel·les que són de gent de Vallirana, que estan 
empadronats aquí i que han pagat tota la vida els impostos aquí, que s’han fet aquestes urbanitzacions, s’han 
desenvolupat  amb plans parcials que s’han fet des d’aquí, no tenia sentit ara dir-li amb una persona: mira és que 
tens un tros que és d’Olesa. Llavors hem anat ajustant els límits entre Olesa i Vallirana, al que és el límit de 
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propietat. Sí és cert que hem perdut algun metre, i ara Vallirana és un miqueta més petita, però no és significatiu. 
Pensem que d’aquesta manera deixem les coses una miqueta més arreglades. 
 

 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies. Hi ha preguntes, comentaris?. No? Bé, doncs passaríem a votació. 

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

Núm. 4.- Derogació Reglament i dissolució Registre municipal d’unions 
estables de parella 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora de Serveis Generals, Sra. Elisabeth Romero. Passa a 
llegir directament els acords. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
El municipi de Vallirana disposa d’un Registre Municipal d’Unions Estables de Parella, regulat pel 
Reglament aprovat al Ple de 27 de setembre de 2007 (publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 9 d’octubre de 2007), que va ser objecte de modificació (pel que fa als requisits 
de la inscripció) mitjançant acord plenari de 26 de juliol de 2012 (BOP de 8 d’agost de 2012). 
 
Amb posterioritat, el Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la llei 25/2010, del 29 
de Juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la creació del Registre de parelles 
estables –validat pel Ple del Parlament, en la sessió del 19 de novembre de 2015- va determinar 
la creació del Registre Únic de Parelles estables, amb adscripció al Departament competent en 
matèria de dret civil, i amb atribució de la competència a la Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques. 
 
L’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, ha aprovat el Reglament del Registre de parelles estables 
de Catalunya i la Disposició Final n’estableix l’entrada en vigor el dia 1 d’abril de 2017.  

L’article 1 de l’esmentat Reglament, aprovat per la mateixa Ordre JUS/44/2017, de 29 de març, 
estableix que l’objecte del mateix és regular l’organització, el funcionament i la publicitat del 
Registre de parelles estables de Catalunya, que d’acord amb l’article 2.3 de l’esmentat 
Reglament es constitueix com un registre únic. A més, entres altres aspectes, es preveu que les 
parelles estables inscrites en registres municipals puguin aportar, a efectes de constància, la 
certificació d’inscripció emesa per l’Ajuntament corresponent per inscriure’s en el Registre Únic 
esmentat. 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
- L’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s’aprova el Reglament del Registre de parelles 
estables de Catalunya. 
 
- Els articles 22.2.d) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
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Pel que antecedeix, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Dissoldre el Registre Municipal d’Unions Estables de Parella de l’Ajuntament de 
Vallirana.  
 
SEGON.- Derogar el Reglament municipal que regula el Registre Municipal d’Unions Estables de 
Parella de l’Ajuntament de Vallirana, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 27 de setembre de 2007 i 
publicat al BOP del 9 d’octubre de 2007, amb modificació per acord plenari de 26 de juliol de 
2012 (BOP de 8 d’agost de 2012). 
 
TERCER.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de major 
circulació de la província i a la pàgina web municipal, sense perjudici de fer-ne la màxima difusió 
a través de les xarxes socials per tal que totes les persones interessades puguin tenir-ne 
coneixement. 
 
Sra. E. ROMERO: El fet és que des de la Generalitat i fent cas, doncs a aquest decret llei, el que fem és derogar el 
Reglament que en el seu moment aquest Ple va aprovar de parelles de fet, perquè s’estableixi  el reglament...  que 
es constitueix com un reglament únic. Aleshores el que es fa és això, és derogar el decret que es va aprovar per Ple 
a nivell d’Ajuntament, i fer el que ens mana a nivell de Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles, doncs 
regulat per les bases de la Generalitat.  

 
Sra. ALCALDESSA: Si hi ha alguna pregunta?. Sí,  hi ha alguna pregunta, cometari? No, doncs bé, passem a 
votació aquest punt. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 
 

Núm.5.- Modificació pressupostària 07/17 mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit finançats amb baixes 
 
Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
Es sotmet a consideració del Ple el Dictamen de la Comissió Informativa de 18 de maig de 2017, 
que un cop incorporada l´esmena que proposa l´Alcaldessa, quedaria així: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Arts. 177 del Text Refós de la Llei RHL, 35 i 36 del Reial Decret 500/90 i 16 a 20 de les Bases 
d’Execució del Pressupost.  
 
ANTECEDENTS 
 
PRIMER.- Vistes les peticions dels serveis municipals de crear les partides següents per 
despeses sobrevingudes al llarg de 2017: 
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313 23100 48001 AJUTS ECONÒMICS A FAMÍLIES AMB POCS RECURSOS I MONOPARENTALS 25.000,00

421 32300 63200 REFORMA COBERTA ESCOLA BRESSOL BARRUFETS 34.000,00

621 24100 46500 APORTACIÓ CONSELL COMARCAL "TREBALL I FORMACIÓ" 4.016,00

621 43200 46700 APORTACIÓ CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT 1.741,00

Total 64.757,00  
 

Atesa la disponibilitat dels crèdits de les següents partides pressupostàries: 
 
432 15000 68000 EXPROPIACIONS (SENTENCIES) 25.000,00

611 92900 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA (RD 8/2013) 34.000,00

621 24101 22602 FOMENT DE L'OCUPACIO 4.016,00

621 43200 46700 PLA DE TURISME 1.741,00

Total 64.757,00  
 
SEGON.- Vistes les peticions dels serveis municipals per suplementar les següents partides per 
despeses sobrevingudes al llarg de 2017: 
 
313 23100 48000 BENESTAR SOCIAL - SUPORT FAMILIAR 18.580,21

313 23102 48000 AJUTS URGENCIA SOCIAL - ALIMENTACIO I HIGIENE 25.000,00

313 23103 48000 AJUTS URGENCIA SOCIAL - SUBMINISTRAMENTS 25.000,00

313 23301 48199 BENESTAR SOCIAL - CENTRES SOCIALS, SUBVENCIONS 6.419,79

Total 75.000,00  
 

Atesa la disponibilitat dels crèdits de les següents partides pressupostàries: 
 

432 15000 68000 EXPROPIACIONS 75.000,00

Total 75.000,00  
 
Considerat també l’informe de l’Interventor, 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents crèdits extraordinaris finançats amb baixes: 
 
Partides d'alta

313 23100 48001 AJUTS ECONÒMICS A FAMÍLIES AMB POCS RECURSOS I MONOPARENTALS 25.000,00

421 32300 63200 REFORMA COBERTA ESCOLA BRESSOL BARRUFETS 34.000,00

621 24100 46500 APORTACIÓ CONSELL COMARCAL "TREBALL I FORMACIÓ" 4.016,00

621 43200 46700 APORTACIÓ CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT 1.741,00

Total 64.757,00

Partides de baixa

432 15000 68000 EXPROPIACIONS (SENTENCIES) 25.000,00

611 92900 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA (RD 8/2013) 34.000,00

621 24101 22602 FOMENT DE L'OCUPACIO 4.016,00

621 43200 46700 PLA DE TURISME 1.741,00

Total 64.757,00  
 
SEGON.- Aprovar els següents suplements de crèdit finançats amb baixes: 
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Partides alta

313 23100 48000 BENESTAR SOCIAL - SUPORT FAMILIAR 18.580,21

313 23102 48000 AJUTS URGENCIA SOCIAL - ALIMENTACIO I HIGIENE 25.000,00

313 23103 48000 AJUTS URGENCIA SOCIAL - SUBMINISTRAMENTS 25.000,00

313 23301 48199 BENESTAR SOCIAL - CENTRES SOCIALS, SUBVENCIONS 6.419,79

Total 75.000,00

Partides baixa

432 15000 68000 EXPROPIACIONS 75.000,00

Total 75.000,00  
 
TERCER.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauló d´edictes de 
l´Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L´expedient es considerà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s´haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d´un termini d´un mes per resoldre-les. 
 
Sra. ALCALDESSA: Bé  aquest punt el  teníeu sobre la taula, i també sé que es va enviar per “mail”, és va avançar 
que hi haurà un canvi i és la incorporació d’una modificació per tal de poder fer efectives unes obres de reforma de 
la coberta de la llar d’infants Barrufets. Amb les últimes pluges s’han vist  que hi ha unes goteres i una sèrie de 
deficiències a la coberta i és molt urgent poder reparar aquestes goteres. Això no ho teníem previst en  pressupost, 
llavors per tal de poder fer-les i fer tot el tràmit pressupostari correcte es proposa al Ple de la corporació agafar,  
serien 34.000 €, del fons de contingència per tal de poder fer front a aquestes obres de reparació. Llavors si no ho 
tinc mal entès, Maria, ara votaríem la incorporació d’aquesta esmena, que no s’havia informat a la Comissió 
Informativa i després ja acabaré d’explicar.  
 
Hi ha algun dubte sobre aquesta incorporació?,  No?, doncs... Sí, Enrique?. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Bueno, por qué no se metió en la Comisión Informativa?, Porque  no viene de la última semana. 
 
Sra. ALCALDESSA: Bé, doncs perquè quan vàrem fer la Comissió Informativa, tot l’expedient es va estar fent per 
tenir-ho, estem intentant treballar amb allò que se’ns ha demanat des d’algun grup  que és tenir tota la documentació 
que va a Ple 10 dies abans. Això significa tenir elaborat l’ordre del dia i tots el acords pel dia, és a dir pel dilluns de la 
setmana passada, que és 10 dies abans que es convoca el Ple. Quan es va fer tot aquest expedient, que a més es 
munta des d’Intervenció, no es tenia constància des d’Intervenció d’aquest fet. Llavors va venir després i s’han hagut 
de fer posteriorment tots els canvis. Penseu que nosaltres ara mateix tenim Interventor que només ve un dia a la 
setmana, que és Interventor acumulat, també tenim una altra persona d’intervenció que és la que fa d’Interventora 
accidental que ara mateix també la tenim de baixa i realment, doncs perquè no estava l’expedient complimentat. 
Llavor ha estat aquest dilluns que vam tenir la Junta de Govern Local que es va explicar aquest tema, i que llavors 
l’Interventor va recomanar que si podíem incorporar-lo a l’ordre del dia , i ja ho tindríem fet, i així anàvem avançant, 
és a dir, també es podria haver fet com una obra d’emergència i urgència, perquè al final si tens unes goteres les 
has d’arreglar, però d’aquesta manera agafem els diners d’aquest fons de contingència  i ho anem fent bé. No se si 
t’he contestat a la pregunta però bé, és com ha passat. 
 
Sra. ALCALDESSA: Llavors votem la urgència d’incorporar aquest canvi en aquest punt. 
 

VOTACIÓ de l´esmena: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
Sra. ALCADESSA: Ara sí, doncs a part d’aquest tema que ja he comentat, la modificació bàsicament consisteix en 
traslladar 100.000 € que teníem reservats per tema d’expropiacions i sentències que durant aquest any i fins ara, 
toquem fusta, no tenim cap pagament de sentència per expropiació,  ni cap sentència ara mateix, llavors podem 
agafar aquests diners que són 100.000 €, que es destinen a la partida de Serveis Socials. Aquí és destinarien 
25.000 € a ajuts econòmics a famílies amb poc recursos i monoparentals;  18.580,21 € a benestar social – suport 
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familiar; 25.000 € a alimentació i higiene; 25.000€ més a subministraments i 6.419,79  a centres socials i 
subvencions. Doncs això serien bàsicament 100.000 € que es destinaran a Serveis Socials. 
 
I per altra banda dos modificacions més que són més tècniques, perquè s’agafen uns diners que teníem contemplats 
a capítol II, que serien per pagar béns i despeses corrents, però que aniran a pagar una aportació al Consell 
Comarcal, del programa Treball i Formació per 4.016 € i una altra aportació a Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat per 1.741 €. Aquí són diners que teníem de Promoció Econòmica que es canvien de partida, i com 
s’havien de crear aquestes dues partides de nou, doncs això s’ha de passar per Ple i per això tenim aquest punt. 
 
Bé, hi han preguntes, comentaris sobre aquesta modificació? Si?, doncs tindríem primer al Sr. Enrique Giráldez. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Sí, un par de dudas: has dicho que en lo que llevamos de año, no ha venido ninguna sentencia 
de expropiaciones, por tanto eso… y ojalá que no venga ninguna, pero qué pasaría si se va a dar de baja la partida 
expropiaciones para dar de alta, que pasaría si en Septiembre o en Octubre viniera una sentencia, Dios no lo quiera, 
contraria a los intereses del Ayuntamiento.  
 
Luego añadiría la siguiente pregunta: si  la partida se queda a cero, la partida de expropiaciones.  
 
Y luego por último añadir, estos datos sobrevenidos ¿qué quieren decir? Que desgraciadamente hay muchas 
personas de nuestro municipio que se han sumado a Servicios Sociales porque se han incrementado las personas 
que tienen necesidad de nuestro municipio. Gracias. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gracias, Enrique. Té la paraula el Sr. Pepe Avila. 
 
Sr. J. AVILA: Gràcies, bona tarda. Molt semblant al que ha dit l’Enrique, en referència a les expropiacions, és segur 
que ja no es necessitaran aquests diners? I també és molt còmode que en aquest Ple modifiquem crèdit per posar 
els diner en emergències socials i ajuts, llavors pregunto si això és degut a què la necessitat augmenta o perquè en 
els pressupostos no es van fer correctament o no hi va haver una previsió correcta del què necessitarien aquestes 
partides. I d’altra banda el Foment de la Ocupació  i Pla de Turisme la gent que..., es traslladen els mateixos diners, 
es canvia el nom, però veiem que el nom nou és com si fos una competència comarcal, sembla com si abans fos 
una competència local i ara una competència comarcal. Això implica algun canvi en aquesta partida o només és el 
nom, funciona així?, si podeu explicar una mica més. Gràcies.  
 
Sra. N. RUIZ: El canvi aquest de partides tal i com vam comentar a la informativa és simplement, aquestes 
aportacions que fem al Consell Comarcal i al Consorci de Turisme, abans es feien directament des de les partides 
de despesa que tenim a Promoció Econòmica. Ara el criteri d’Intervenció en contes d’una partida de despesa han de 
sortir d’una partida com de subvencions a ens supramunicipals, i llavors es fa aquest traspàs, però són partides ja 
contemplades pels programes que porten a terme des del Consell Comarcal i que Vallirana participem, en aquest 
cas aquest del foment del treball. 
 
Sra. R. GARCÍA:  Bé, no és només que augmenti la quantitat de famílies que venen a Serveis Socials, sinó que una 
família l’any passat podia anar pagant subministraments, però aquest any no. I gairebé molts dels diners que s’han 
gastat durant el primer semestre s’han anat en subministraments. I clar amb llum, amb aigua, perquè no tallen la 
llum, però no podem permetre que les famílies vagin augmentant el seu deute amb les companyies, perquè al final 
hauran de pagar-ho. I això s’anirà fent una muntanya molt gran, i nosaltres el que fem és pagar això. Gairebé és 
això, i en alimentació, però és el que us dic, que una mateixa família al 2015 podia tenir una situació, al 2016 una 
altra i al 2017 una altra. Varien, si que hi ha usuaris nous, però no un munt. 
 
Sra. ALCALDESSA: Bé, des de Serveis Socials, ja ho ha explicat molt bé la Raquel, doncs intentem això suplir les 
carències que tenen les famílies i llavors també en previsió, i com disposàvem d’aquesta partida hem considerat fer-
ho ja no esperar-nos a fer una modificació al juliol o al setembre i poder disposar d’aquests diners. I també hi ha la 
partida d’ajuts econòmics a famílies amb pocs recursos i monoparentals que és nova, i que llavors estaríem 
pendents de poder aprovar un reglament, que especifiqui aquestes ajudes, esperem poder fer-ho de cara al juliol, 
però, així doncs ja teníem creada la partida. 
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Llavors a nivell de les expropiacions, bé a dia d’avui, no hem de pagar, de moment no tenim cap sentència ferma 
amb aquests temes, si n’hi hagués alguna, bé doncs hi ha altres maneres, és a dir, la llei actualment ens permetria 
si tinguéssim algun tipus de sentència que poguéssim anar a crèdit,  i sinó també podríem utilitzar el superàvit que 
tingués l’Ajuntament. Si tinguéssim superàvit el podríem destinar a pagar sentències, però si tenim superàvit no el 
podem destinar a pagar ajuts de Serveis Socials. Aquesta és la trista realitat que tenim avui en dia.  Per això en 
queixem de la LRSAL, Llei d’Estabilitat i que estem molt lligats de mans, és a dir, la llei protegeix  que puguis pagar 
una sentència, que puguis pagar un crèdit amb una entitat bancària, però la llei no ens permet que si tenim aquest 
superàvit que hem aconseguit entre tots els ciutadans, que puguem fer més ajuts per les famílies que més ho 
necessiten del municipi. Llavors si passés, ja et dic, l’interventor no posarà cap problema en poder pagar amb  crèdit 
o amb superàvit la sentència, i en canvi si li diem  que estan les famílies dirà, no,  no, no,  “reparo, esto no se puede 
hacer”. Així és, jo espero que això es canviï. 
 
Bé, passem a la votació d’aquest punt. 

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

Núm. 6.- Aprovació del protocol d´adhesió a la Xarxa de Memòria 
Democràtica del Baix Llobregat 
 
Explica aquest punt el Sr. Arrabal. 
 
Vist que d’acord amb la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, així com l’article 
45 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sobre la Memòria Històrica, la Generalitat de 
Catalunya i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la 
memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita 
pels drets i les llibertats democràtiques. 
 
Atès que amb aquesta finalitat han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al 
reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a 
conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya. 
 
Vist que el Baix Llobregat compta amb un ric teixit social i associatiu que ha estat sensible a les 
polítiques de recuperació de la memòria democràtica, donant lloc a una sèrie de línies d’actuació, 
projectes i iniciatives centrades en la recerca, la divulgació, la restitució i la commemoració. 
 
Atès que en el congrés “El Baix Llobregat a debat: identitat, cohesió i entorn”, el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, entitat promotora juntament amb una vintena més d’institucions i 
associacions, va detectar aquesta necessitat, tot convocant la “Primera Trobada de Memòria del 
Baix Llobregat” i que entre els acords presos en la mateixa es troben crear una Xarxa de 
Memòria Democràtica del Baix Llobregat i constituir un consell de coordinació de la xarxa. 
 
Vist que el Consell Comarcal forma part d’aquest àmbit de treball i actuació i que amb data 1 de 
desembre de 2016 va celebrar una trobada amb els Regidors i Regidores de cultura de la 
comarca i les entitats, experts, centres d’estudis i arxius comarcals del Baix Llobregat per a la 
presentació dels treballs previs relatius a la Memòria Històrica. 
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Vist l’acord segon dels emesos pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, pel qual s’acorda instar 
els Ajuntaments, entitats i organitzacions interessades a l’adhesió a la Xarxa, tot explicitant la 
seva voluntat mitjançant l’aprovació de l’adhesió. 
 
Vist l’informe favorable del Coordinador de la Regidoria de Cultura. 
 
Atès el que estableix l’article 86 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat, 
amb la participació dels municipis de la comarca i entitats i organismes que desenvolupen 
projectes de memòria democràtica, d’acord amb el document que s’adjunta com a part integrant 
d’aquest acord i s’aprova de forma simultània. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de la comarca, al Centre d’estudis 
Comarcals del Baix Llobregat i a les entitats culturals, cíviques i educatives de Vallirana, a les 
entitats i organismes vinculats als projectes de memòria democràtica, a la Generalitat de 
Catalunya i a la Diputació de Barcelona. 
 
Sr. J. M. ARRABAL: Bona tarda. El Baix Llobregat sempre s’ha caracteritzat per l’existència de moviments socials 
molt actius en la defensa de la democràcia, els drets socials l’equitat,  la justícia i la solidaritat. Llavors, això en una 
trobada del Centre Comarcal  d’Estudis el Baix Llobregat, es va mirar de coordinar tots aquells moviments que són 
locals. Llavors una de les coses que va sortir va ser afegir-nos al Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria 
Democràtica.  

 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Joan Manel. Hi ha paraules, preguntes ?  Sí, té la paraula el Sr. Enrique Giráldez. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Gracias otra vez. El voto nuestro Juan Manuel, en este punto será en  contrario, y voy a 
explicarte el por qué: esta Ley de Memoria Democrática es una ley que saca el Tripartit en el 2007, y es una Ley que 
en principio tiene una subvención de 1.200.000 €,  por lo tanto consideramos que con ese dinero de subvención no 
hace falta que ni el Consell Comarcal, ni los ayuntamientos la subvencionen. Además sirvieron esas subvenciones 
sumamente para que  27 de los 34 que se metieron en la ley se subieran los sobresueldos hasta 200.000 €. Además 
es una ley que en su momento, que fue motivo por el cual se abstuvo Convergència i Unió en su momento, no 
emana del Parlamento sino va directamente al Gobierno de la Generalitat quien determina a quien  tenemos que 
memorizar o a quien no tenemos que memorizar, no es el Parlamento es el propio Gobierno quien lo hace. Ese es el 
motivo por el cual Convergència i Unió se abstuvo en el esto.  
 
Es verdad que es una memoria que por primera vez reconoce las víctimas del franquismo, no solamente a las 
víctimas del franquismo sino que reconoce también a los asesinatos que hizo la retaguardia republicana durante la 
Guerra Civil, pero le faltan cosas a esta ley, por ejemplo, no están reconocidas las víctimas de ETA, 21 catalanes, ni 
las víctimas del GRAPO, ni están recogidas las víctimas de Terra Lliure. Por tanto, además, deciros que esta Ley, el 
Centro de Estudios  Comarcal del Baix Llobregat ya hace más o menos su cometido, y a más es un centro que tiene 
40 años de antigüedad, por lo tanto por ese motivo votamos en contra. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gracias Enrique,  té ara la paraula el Sr. Pepe Ávila. 
 
Sr. J. AVILA: Gràcies, nosaltres votarem a favor, no podia ser d’una altra manera, però en el document que 
s’adjunta, creiem que hi ha una errada críptica, i a veure si ets tu Juan Ma, a veure si ho pots comunicar. A veure si 
esteu d’acord, però creiem que... en la segona pàgina diu: Atès que amb aquesta finalitat  han d’adoptar les 
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iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i rehabilitació de tots els ciutadans que han patit 
persecucions com a conseqüència de la defensa  democràcia i de l’autogovern de Catalunya. Perquè creiem que hi 
ha una errada ? Perquè per exemple aquí Catalunya un dels principals grups polítics van ser els anarquistes i van 
ser molt perseguits també. Els anarquistes no van lluitar per l’autogovern de Catalunya, principalment perquè no 
volien govern, són anarquistes i no volen estat, ells volen una autogestió, creiem que això els exclou, simplement 
aquest comentari, gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Pepe. Té ara la paraula la Sra. Montse Zapata. 
 
Sra. M. ZAPATA: Hola, bona tarda a tothom. Gràcies, bé estic una mica avergonyida del que acabo d’escoltar per 
part del regidor de Ciutadans, sincerament, les paraules que ha comentat aquí em fan posar els pèls de punta i em 
fa pensar que no anem bé. Per Esquerra Republicana la recuperació de la memòria  històrica és un dels principals 
objectius de totes i cadascuna de les persones que militem  en el partit o que som propers al partit. En aquest sentit 
hi estem treballant tant de de la comarca del Baix Llobregat com des de tot el país. Per tant per nosaltres suposa 
una gran satisfacció aprovar aquest protocol i adherir-nos com a Ajuntament, com a municipi a la Xarxa. 
 
Ens hagués agradat que aquest en l’haguessin donat el dia de la Comissió Informativa, haguéssim agraït perquè 
quan d’entrada vam rebre el divendres els dictàmens, doncs se suposava que adjuntaven un protocol, tampoc 
estava adjuntat, el vam haver de demanar i el vam rebre el dilluns. 
 
I finalment volíem demanar un favor a l’Alcaldessa,  que li comuniqui al seu company del PSC, també Diputat del 
Parlament de Catalunya, en David Pérez, que Vallirana s’adhereix a aquesta Xarxa de la Memòria Democràtica del 
Baix Llobregat, i potser si veu exemples com aquest, no haurem de tornar a escoltar declaracions vergonyants com 
les que va fer en un mitjà públic. Gràcies. 
 
Sr. J. M. ARRABAL: Això de la memòria històrica pensem, arrel d’això vam mirar-ho, però pensem que és una de 
les coses, dels fets com vam comentar amb els companys, que tenim que estar tots aquí alineats, no perquè... el 
retrobar la memòria històrica, per el que va passar per la repressió i pels fets que van fer, es té que recuperar el 
curs, posar a cadascú al seu lloc, i també que sigui com un punt que digui escolta: “d’aquí comencem” ,  ja ho estem 
fent –ho no? Comencem de nou, veient el que ha passat i tirar endavant, i a més totes aquestes històriques de..., hi 
ha entitats, sobretot s’han de mirar entitats que han fet un treball de recerca per exposar-lo a la gent, perquè no es 
quedi en l’oblit i penso que donar suport a aquestes entitats. 
 
I això del sous que tu comentaves Enrique, jo la veritat m’informaré millor de tot això, però penso que tenim que 
estar per sobre d’aquests temes, i aquestes coses que les demana la ciutadania i entitats, que estan molt 
preocupats per aquests temes, tirem endavant i aprovar-ho. 
 
El que comentava el Pepe, no se, això seria un qüestió de mirar-ho no?, Eva,  ho apuntem  i ho passem allà i a 
veure si ho corregeixen, però la idea en sí , si que estàs d’acord no?, d’acord, perfecte. 
 
Sr. J. AVILA: Voldríem fer una proposta, jo crec si em permeteu, que és una cosa molt senzilla, quedaria redactat... 
a veure si us sembla bé: la rehabilitació de tots els ciutadans que ha patit persecució, ja sigui com a conseqüència 
de la defensa de la democràcia, l’autogovern de Catalunya o la llibertat. 
 
Sra. ALCALDESSA: María, hem de votar l’esmena d’això, és que és molt poquet però... Hi ha unanimitat en canviar 
això?  Sí, sí, no t’importa Enrique o ho hem de votar?, No t’importa, fem el canvi llavors, si us plau ho recollim a 
nivell de... si? 
 
Sra. M. ZAPATA: Això no és una cosa que haguem fet nosaltres, és un protocol del Consell Comarcal, no podem 
modificar nosaltres un protocol que ha sortit del Consell Comarcal. 
 
Sra. ALCALDESSA: D’acord, doncs,  a veure, sí però aquest protocol és el que ens han passat, que els municipis 
l’han aprovat d’aquesta manera i això, bé. Si el proposant està d’acord en no fer-ho, és a dir, en comentar-ho que ho 
modifiquin, sí ? llavors ho deixem tal qual, d’acord? Ja està Maria queda tal qual estava, perquè el proposant doncs 
accepta que és un protocol que ens ve del Consell Comarcal i que no el modifiquem. Bé llavors, anem a votar sobre 
el text original. 
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VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU, Sí es Pot-Sí 
se Puede i Junts per Vallirana i el vot en contra de Ciutadans. 

 
Núm. 7.- Moció del PSC reclamant polítiques d´ocupació efectives 
 
Explica aquest punt la Sra. Núria Ruíz. 
 
Quan ja han transcorregut gairebé deu anys des de l’inici de la crisi econòmica, l’atur i la precarietat 
laboral continuen sent la principal preocupació per a un 52,8% dels catalans segons les darreres 
enquestes del CEO i per a un 72,2% dels espanyols segons el CIS. 
 
Sens dubte aquesta mateixa preocupació ho és per aquest Ajuntament, que des de 2011 està fent 
un sobreesforç, com molts altres municipis, per impulsar polítiques actives d’ocupació, efectives i de 
qualitat. 
 
Els Pressupostos Generals de l’Estat per 2017 només destinen un 10% dels recursos al foment de 
l’ocupació. Més decebedor és el totalment insuficient 2,3% que destina la Generalitat de Catalunya a 
aquestes mateixes polítiques que, lluny d’incrementar la despesa en aquest àmbit, l’ha reduït 
respecte a 2016. 
 
Enguany l’Ajuntament ha incrementat en un 52,71 % la despesa prevista en ocupació, passant de 
692.000 euros a més d’1.056.000 euros. D’aquest total en destaquen els 218.000 euros destinats a 
la contractació de personal adscrit a projectes, els 257.000 per plans d’ocupació propis o els 75.000 
destinats a incentius per a la creació d’ocupació, entre d’altres.  
 
Amb la crisi i l’augment de l’atur, els Ajuntaments i els serveis locals d’ocupació han hagut 
d’incrementar recursos econòmics, personals i tècnics per atendre tota la demanda, amb la dificultat 
afegida de la contenció pressupostària i de les plantilles imposades per les polítiques d’austeritat. 
 
A més, els professionals dels quals depenen en última instància els resultats i l’eficàcia de les 
polítiques actives d’ocupació, pateixen situacions de precarietat laboral. L’atenció i el seguiment de 
les persones desocupades i a prospecció territorial requereixen un mínim de continuïtat que, en 
aquests moments i d’acord amb la normativa general i especifica, no gaudeixen la majoria de 
professionals dels serveis d’ocupació local. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya que destinin recursos 
suficients per garantir unes polítiques d’ocupació efectives que contribueixin a reduir l’atur i la 
precarietat laboral. 
 
SEGON.-Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a destinar més recursos per a Plans 
d’Ocupació als municipis. 
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TERCER.- Instar al Servei d’Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment els processos de 
concentració territorial i les estratègies territorials, amb col·laboració amb els ajuntaments i consells 
comarcals, d’acord amb el que estableix la Llei 13/2015 per tal de fomentar l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la 
creació d’ocupació. 
 
QUART.-Instar que, mitjançant aquests instruments, es pugui garantir l’estabilitat laboral entre els 
professionals dels serveis d’ocupació locals. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat. 
 
Sra. N. RUIZ: Hola, bona tarda. Bé amb aquesta moció el que volíem  posar de manifest és la manca de recursos que 
destinen tant la Generalitat com el Govern de l’Estat a mesures efectives en relació a l’ocupació. Aquest anys per 
exemple la Generalitat lluny d’augmentar el que destina per aquests assumptes, ha reduït el pressupost, cosa que no 
entenem de cap de les maneres, ja que les famílies i la preocupació generalitzada dels ciutadans, continua essent l’atur 
des de fa molts anys. Per contra aquesta manca de recursos destinats per part de l’Estat i la Generalitat l’han de suplir  
els ajuntaments, en el nostre cas  i el pressupost del 2017 preveu un increment del 52,71% de la despesa en matèria 
d’ocupació. A part del que són les mesures merament econòmiques també cal una revisió pel que fa  a les condicions 
laborals dels treballadors del SOC i del SOL. Aquí a Vallirana, només per donar unes dades l’any 2017. El que portem de 
l’any 2017, una sola tècnica d’ocupació ha fet 151 assessoraments individuals 342 visites del club de feina, que s’ha de 
gestionar, ha gestionat 55 llocs de treball, aconseguint 15 insercions laborals, a més de tot això, porta a termes moltes 
altres funcions, com és el tema de subvenció del Foment de l’Ocupació, entre d’altres. Aquí l’Ajuntament aquest any en 
destinarem 218.000 € per la contractació de personal adscrit a projectes, 257.000 € per plans d’ocupació propis i 75.000 
€ destinats a la subvenció de Foment a l’Ocupació, que al final eren els previstos al pressupost de l’any passat i que al 
final es van incrementar gairebé fins els 90.000 €.  
 

 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Núria. Hi ha preguntes, cometaris, sobre aquesta moció? Té la paraula la Sra. 
Montse Zapata. 
 
Sra. M. ZAPATA: Gràcies. Voldríem fer unes puntualitzacions d’entrada, s’ha de dir que el SOC ja està treballant en les 
línies que apunta la moció. El desplegament de la llei 13/2015  de 9 de juliol, ordenació del sistema d’ocupació de servei 
públic d’ocupació de Catalunya i territorialització de les polítiques d’ocupació. D’altra banda en el redactat hi ha informació 
que no és del tot correcte, com passa sempre amb les vostres mocions. On diu Pressupostos Generals de l’Estat per 
2017, només destinen un 10 % dels recursos al foment de l’ocupació, i després poseu el: més decebedors totalment 
insuficient, 2,3 de la Generalitat de Catalunya. Potser caldria dir que la informació, el correcte és: els Pressupostos 
Generals de l’Estat destinen al 2017 un 2,2 % dels recursos al foment de la inserció i l’estabilitat laboral, d’aquest 2,2 % 
previst pel foment de l’ocupació, menys de la meitat es destina a la transferència a les Comunitats Autònomes de tot 
l’estat. A Catalunya arriben 275 milions, és a dir, tot i que la competència en ocupació és de l’Estat, dels 724 milions que 
la Generalitat destina a foment de l’ocupació, només  275 milions provenen de l’Estat. Per tant com sempre la informació 
és tendenciosa i no és del tot correcta. Ens alegrem que en el pressupost d’aquest Ajuntament s’hagi incrementat un 
52,71% la despesa prevista per ocupació, el que passa que, potser enlloc d’escriure despesa, hauríeu de poder posar 
inversió, perquè això és una inversió, no és una despesa. 
 
Ahir vam estar parlant, vam demanar al PSC, a través del seu regidor, Òscar Suñé, que hi haguessin unes petites 
esmenes no en el redactat dels atesos, que és igual ja ens hi hem acostumat a que ho escriviu així, sinó en els acords, 
no que realment és l’important. Eren petitíssimes, simplement era que en l’acord un, al marge d’instar a la Generalitat, 
que sí, es podria afegir també instar al govern estatal, que tots dos continuïn destinat recursos suficients. Aquesta era un 
de les esmenes que havíem demanat. A l’acord dos, substituir “a destinar” per continuar destinant, no canvia gaire. I en 
l’acord tres, havíem demanat eliminar “ iniciar urgentment” perquè ja s’ha posat en marxa el desplegament. Per tant 
aquestes eren les esmenes que avui ens han comunicat que no era possible admetre-les perquè la Núria ens ho 
explicaria. Gràcies. 
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Sra. N. RUIZ: En primer lloc, el punt número un, el primer acord diu “instar el govern de l’Estat i de la Generalitat”, ja és el 
que posa, demanem a tots dos. El segon “instar el Govern de la Generalitat a destinar més recursos”, a destinar més, no 
a continuar destinant, no ha de continuar, ha de començar a destinar recursos suficients per plans d’ocupació i per 
polítiques d’ocupació efectives. Jo entenc que tots tenim una línia de partit, i que més o menys hem de moure’ns per 
aquesta línia, però a veure si comencem a fer una mica de política municipal i mirem pel municipi de Vallirana, més enllà 
del que digui Generalitat, Estat, o qui sigui. No són suficients aquests recursos per la situació del municipi, per la situació 
dels desocupats del municipi, i per això hem d’anar, més enllà de qualsevol línia de partit, entenc. 
 
I el tercer punt, si per començar el desplegament són dos reunions que es van fer el 2016 i dos més que hi ha previstes 
pel 2017, doncs  sí, ja s’ha iniciat però la llei és de 2013, 2015 perdó. 
 
Sra. ALCALDESSA: Molt bé gràcies, passem a votació la moció. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
Sra. ALCALDESSA: Doncs queda aprovada per unanimitat aquesta moció i esperem que es faci efectiva i que hi puguin 
haver més recursos des de l’Estat i des de la Generalitat en matèria d’ocupació, en polítiques d’ocupació efectives i 
sobretot pels plans d’ocupació municipals, que l’Ajuntament  de Vallirana hi està destinant molts i molts recursos. 
 

Núm. 8.- Moció del PSC de suport a les Associacions de Voluntaris Forestals 
 
Explica aquest punt el Sr. Suñé. 
 
Les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal) són associacions sense ànim de lucre que treballen en 
la prevenció i extinció d’incendis forestals. 
 
Les principals funcions que desenvolupen són la vigilància i prevenció d’incendis forestals, creació i 
manteniment d’infraestructures per a l’extinció d’incendis, realització de campanyes de 
sensibilització i divulgació sobre les accions de prevenció i lluita contra el foc; en cas d’incidències, 
primera intervenció i suport al cos de Bombers així com la col·laboració activa en l’organització, el 
control i l’execució de mesures dictades per la Direcció General del Medi Natural en matèria de 
prevenció o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els 
incendis forestals.  
 
En concret, a Vallirana durant els anys 2015 i 2016, l’ADF ha intervingut en més de 10 incidents amb 
foc, sense oblidar les tasques de verificació de pistes forestals i revisions d’hidrants. Tot i la manca 
de recursos l’ADF no ha deixat de col·laborar en diferents activitats del municipi, com són el correfoc 
i la Festa Major. 
 
En un municipi com Vallirana, considerat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya com a d’alt risc d’incendis, no podem prescindir de tots 
els efectius possibles per a la seva prevenció i extinció. 
 
Les ADF diuen que estan arribant a mínims i critiquen que els ajuts atorgats per la Generalitat de 
Catalunya estan congelats des de 2013. L’any 2011 la dotació per a la subvenció per al foment de 
les actuacions de les agrupacions de defensa forestal va ser d’1.200.000 euros, de 800.000 euros 
per al 2012 i des de 2013 és de 750.000 euros. Això ho és per a totes les ADF de Catalunya, amb 
una borsa de l’ordre de 8.000 voluntaris. 
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Com en molts altres àmbits els Ajuntaments han de fer front a la manca d’ajuts per part de la 
Generalitat de Catalunya i, en la mesura de les seves possibilitats, ajudar que els voluntaris forestals 
puguin continuar desenvolupant les seves tasques. 
Tant és així que l’any 2016 l’Associació de Voluntaris Forestals de Vallirana ha rebut una subvenció 
extraordinària, a més de la prevista en el conveni signat entre l’entitat i l’Ajuntament de 2.000 euros 
anuals i de 1.381,56 euros per fer front a la reparació de materials per al seu correcte funcionament.  
 
Així mateix l’Ajuntament ha cedit diversos equipaments a l’Associació. 
 
A aquesta despesa s’ha d’afegir la que l’Ajuntament destina en posar en marxa tot un seguit 
d’actuacions incloses en el Pla de Xoc contra incendis. Aquestes feines principalment fan incidència 
en les franges de protecció i de la reducció i neteja de vegetació en diferents parcel·les.  
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a augmentar la dotació de la partida de la subvenció per 
al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal i a facilitar els tràmits per a la 
seva sol·licitud i obtenció fins arribar, com a mínim, als imports de 2011. 
 
SEGON.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 
Sr. O. SUÑE: Hola, bona tarda. No llegiré tots els atesos, simplement si que voldria , primer donar les gràcies per la feina 
que aquí a Catalunya fan els voluntaris de les associacions forestals, ja que són un total aproximadament de 8.000 
voluntaris, donar aquestes gràcies, perquè ho fan d’una manera altruista i amb la preocupació del seu territori. El que no 
veiem just és que des del 2011 s’han reduït els seus pressupostos des d’un 1.200.000 al 2011, a anar passant fins a 
800.000 el 2012 i arribant als 750.000 euros al 2013 i des de llavors congelats. Aquestes persones, apart de fer aquesta 
feina altruista, cada dia a més del canvi climàtic que estem patint, el seu treball i la seva dedicació augmenta, perquè no 
és només els espais de sequera dels mesos d’estiu, ara estan alerta gairebé durant els 365 dies de l’any, per aquest 
canvi climàtic, des de l’Ajuntament hem augmentat els ajuts en aquestes entitats, creant inclús associacions locals de 
voluntaris forestal, per poder ajudar, en la possibilitat que tenen els ajuntaments a aquestes associacions.  Aquí mateix a 
l’Ajuntament tenen un conveni signat amb nosaltres, per una subvenció de 2.000 euros anuals, apart d’intentar ajudar 
amb un pla de subvencions que tenim, per l’ajuda que fan dintre del medi natural. És per això que des de la corporació 
volem fer arribar els següents acords. 

   
Sra. ALCALDESSA:   Moltes gràcies, Òscar. N’hi ha paraules, comentaris sobre aquest punt. Tenim a l’Enrique...al 
Pepe i a la Montse. Molt bé doncs té la paraula el Sr. Enrique Giráldez. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Bien gracias. Abans que res la veritat Sra. Zapata, jo també estaria avergonyida perquè molts dels 
que van cobrar els sobresous eren companys teus, per tant jo també estaria avergonyida. 
 
Sobre el tema de la moción... 
 
Sra. ALCALDESSA: Enrique, Enrique, pero que ahora no toca i bueno... 
 
Sr. E. GIRALDEZ: Per al·lusions. Bé, sobre la moció de l’ADF, jo també vull donar les gràcies, a la tasca que estan fent 
des de l’ADF, però crec que no podem donar tota la responsabilitat sobre les seves esquenes, i jo proposaria en aquesta 
moció, quan va vindre el Sr. Escobar aquí a l’Ajuntament, tant l’Alcaldessa com el regidor de Convergència i Unió, com jo 
mateix, li vam demanar que donat com recull la pròpia moció, el nostre municipi és un municipi d’alt risc d’incendis, que hi 
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hagués un reten de bombers al nostre municipi, no sé si ho recordes. I jo proposaria que en els acords d’instar a la 
Generalitat de Catalunya que també demanés en els acords que hi hagués un reten de bombers, tal i com hi havia 
abans, que crec que n’hi havia un al Lledoner, havia un camió de bombers, doncs també. D’acord? Gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Enrique. Té ara la paraula el Sr. Pepe Àvila. 
 
Sr. J. ÁVILA: Bé, molt breument valorar positivament aquesta moció i voldríem aprofitar en nom meu i de tot el meu grup, 
si es pot, doncs agrair la feina de voluntariat de total la gent que forma l’ADF, concretament, el d’aquí de Vallirana, ADF 
Puig Vicenç. Simplement això, gràcies. 
 
Sra: ALCALDESSA: Gràcies Pepe. Té ara la paraula la Sra. Montserrat Zapata. 
 
Sra. M. ZAPATA: Gràcies. És que no entenc gaire un tros de la redacció. No sé si el conveni són 2.000 euros  i després 
hi ha l’aportació aquesta extra, o sigui el conveni són 2.000 euros. D’acord. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Vehicles, per reparació de vehicles i poder treballar. 
 
Sra. M. ZAPATA: Bé, és que em sembla ridícula l’aportació aquesta del conveni. Sobretot perquè si comparem amb 
altres entitats d’aquí de Vallirana, que reben més aportació i que potser no tenen tanta repercussió, que jo no dic que no 
s’ho mereixin les altres. No vull tocar res de les altres, que consti en acta. Però comparant amb altres entitats, que no 
repercuteix la seva feina en Vallirana, com és la feina que fan els ADF, doncs sincerament penso que s’hauria de revisar 
aquests conveni a l’alça i bastant més a l’alça, això d’entrada, això també que consti en acta.  
 
Després voldríem saber si..., això és una pregunta i després continuo amb el comentari, ja em contestareu. Si també hi 
ha subvencions per part de la Diputació, perquè em sembla que sí, que  com a minin hi ha altres pobles del Baix 
Llobregat que reben subvenció de la Diputació. Per tant també podríem mirar per aquí d’intentar rescatar diners de cara 
als ADF. I després, bé com sempre quina mania teniu els regidors del PSC de fer demagògia  quan tot seria molt més 
fàcil si anéssiu directament al gra i parléssiu les coses clares, sense donar-li tantes voltes. En el paràgraf sisè de la moció 
comença així: Com a molts d’altres àmbits els ajuntaments ha de fer front a la manca d’ajuts per part de la Generalitat de 
Catalunya, cal que sempre introduïu la mateixa falca? Realment aporta alguna cosa en aquesta moció? Aquesta moció 
no aporta res, res és absurd, és posar la falca i seria molt més fàcil parlar-ne, sense posar sempre aquesta falca, i bé 
estaríem més còmodes tots. És que sincerament ens entristeix que la vostra superioritat numèrica la traslladeu a una 
superioritat moral, que no sé d’on us bé. Dit això, Esquerr, evidentment votarà a favor. 
 
Sr. O. SUÑÉ: D’acord, primer faré resposta a la petició que ha fet el regidor de Ciutadans. Jo penso que tenim que 
diferenciar, el que és bombers i ho poso a disposició de poder fer alguna moció a favor, que també les retallades que 
pateixen els bombers per part de la Generalitat, és competència també de la Generalitat. Però bé, però jo crec que l’ADF 
són uns grups de voluntaris que tenen la seva identitat i les seves actuacions, penso que aquesta moció bé encarada a 
ells.  
 
Montse, sobre el tema de que és ridícula, si tens raó, són ridículs. Però ja he dit que és el que podem fer. Però també la 
Generalitat el que fa és traslladar la seves responsabilitats, recordo qui té que subvencionar l’ADF Puig Vicenç és la 
Generalitat. I des del 2011 ha retallat un total de 450.000 euros. Gairebé un 50% del que hi ha de subvenció. O sigui la 
Generalitat, mai té culpa, o és de l’estat o del ajuntaments que no donen prou, jo crec que la Generalitat té que començar 
a assumir la seva responsabilitat, tant en temes forestals de bombers, tant com en els ADF. Que ho podríem augmentar? 
Tens  tota la raó, quan puguem ho farem , segur. Aquesta subvenció també 381, ha sigut aquest any de més, perquè 
hem tingut unes emergències i l’ajuntament ha respòs. Ens agradaria fer més, i tant, però crec  que també a l’ajuntament 
li toca la seva obligació, a partir d’aquí pots pensar el que vulguis, però jo penso que tenim que  defensar, el que tenim 
que defensar. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, passaríem a votació la moció. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
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Núm. 9.- Moció de Ciutadans per a la creació d´Unitats de Suport d´Educació 
Especial en centres escolars a Vallirana 
 
Explica la moció el Sr. Giráldez. 

 
El procés iniciat fa uns anys d'implantació de la integració escolar i, posteriorment, de la inclusió en 
el circuit ordinari dels alumnes que presenten necessitats educatives especials ha propiciat una 
modalitat d'escolarització, l'escola inclusiva, que dedica una especial atenció en la identificació i 
eliminació de les barreres en l'aprenentatge i la participació que pugui trobar l'alumnat a l'escola 
ordinària. Un centre inclusiu és aquest en el qual l'alumnat amb necessitats educatives especials o 
discapacitats va a la mateixa classe que la resta de companys/as de la seva edat. 
 
Les Unitats de Suport a l'Educació Especial USEE són unitats de recursos (humans, tècnics i 
materials), que es faciliten als centres escolars de primària i secundària obligatòria per ajudar en el 
procés de participació dels alumnes amb necessitats educatives especials complexes que 
requereixen de mesures i suports educatius intensius, i que d'una altra forma, estarien escolaritzats, 
amb molta seguretat, en centres d'educació especial. 
 
A Vallirana disposem de 4 centres públics de primària, 1 privat concertat on cursar primària i 
secundària i 1 públic de secundària. De tots aquests centres, només un en educació primària 
disposa de USEE. 
 
En el nostre ordenament la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació preveu en el seu art. 
74.1 que “l'escolarització de l'alumnat que presenta necessitats educatives especials es regirà pels 
principis de normalització i inclusió i assegurarà la seva no discriminació i la igualtat en l'accés i la 
permanència en el sistema educatiu”, de manera que l'escolarització d'aquestes persones en unitats 
o centres d'educació especial “només es durà a terme quan les seves necessitats no puguin ser 
ateses en el marc de les mesures d'atenció a la diversitat dels centres ordinaris”. Aquesta norma 
disposa, d'altra banda, que la valoració de les necessitats educatives d'aquest alumnat es realitzarà 
“per personal amb la deguda qualificació i en els termes que determinin les administracions 
educatives”, corresponent a aquestes últimes “promoure l'escolarització a l'educació infantil de 
l'alumnat que presenti necessitats educatives especials” (art. 74, 2 i 4). 
 
De la normativa anterior es desprèn com a principi general que l'educació ha de ser inclusiva, és a 
dir s'ha de promoure l'escolarització dels menors en un centre d'educació ordinària, proporcionant-
se'ls els suports necessaris per a la seva integració en el sistema educatiu si pateixen algun tipus de 
discapacitat. En definitiva, l'Administració educativa ha de tendir a l'escolarització inclusiva de les 
persones discapacitades i tan sols quan els ajustos que hagi de realitzar per a aquesta inclusió 
siguin desproporcionats o no raonables, podrà disposar l'escolarització d'aquests alumnes en 
centres d'educació especial. 
 
En aquest sentit també es fa ressò la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 
de 13 de Desembre de 2006, ratificada per l'Estat Español i que el seu article 24.1 diu “Els Estats 
Parts reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a l'educació. Amb la intenció de fer efectiu 
aquest dret sense discriminació i sobre la base de la igualtat d'oportunitats, els Estats Parts 
asseguressin un sistema d'educació inclusiu a tots els nivells”, havent de garantir aquestes Parts, 
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segons l'art. 24.2, entre altres mesures, que “les persones amb discapacitat no quedin excloses del 
sistema general d'educació …”; “es facin els ajustos raonables en funció de les necessitats 
individuals”; “es presti el suport necessari a les persones amb discapacitat, en el marc del sistema 
general d'educació, per facilitar la seva formació efectiva”; “Es facilitin mesurades de suport 
personalitzades i efectives en entorns que fomentin al màxim el desenvolupament acadèmic i social, 
de conformitat amb l'objectiu de la plena inclusió” . 
 
Tal com recull la normativa reguladora i de creació de les USEE es poden crear en aquells centres 
ordinaris que escolaritzin a un grup de més de quatre alumnes amb NEE que serien susceptibles de 
ser escolaritzats en centres específics.  
 
El principi de normalització i integració en el marc de l'escola inclusiva justifica la creació d'aquestes 
unitats. 
 
Als centres ordinaris, els alumnes amb NEE estudien a l'aula convencional comptant amb el reforç 
d'un educador/a, atenció d'un mestre/a de Educació Especial i/o l'acompanyament d'un Auxiliar 
d'Educació Especial en els casos que així ho requereixin. Als centres amb USEE els alumnes NEE 
que reben aquest suport a més de rebre atenció del professorat del seu grup de referència, també 
són atesos de forma personalitzada pel tutor/a i educador/a de EE de la USEE.  
 
El Departament d'Educació de la Generalitat ha reduït el professorat en secundària destinat a 
aquestes labors. Aquesta reducció de recursos per atendre als estudiants amb necessitats 
educatives especials ja denunciat pel Síndic de Greuges està perjudicant de manera especial a 
l'alumnat amb algun tipus d'especificació. 
 
Podríem assenyalar algunes de les normatives que inspiren la creació de les Unitats d'Educació 
Especial: 
 
- Decret 117/1984, de 17 d'Abril, sobre l'Ordenació de l'Educació Especial per a la seva integració en 
el sistema educatiu ordinari. 
 
- Art 14 de la LOMCE sobre l'escolarització d'alumnes que presentin necessitats educatives 
especials. 
 
- Decret 75/2007, de 27 de Març, en el qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als 
centre educatius sufragats per fons públics. 
 
- Decret 299/1997, de 25 de Novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats 
educatives especials. 
 
- Decret 279/2006, de 4 de Julio, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència als 
centres educatius no universitaris. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Sol·licitar al Departament d'Educació de la Generalitat la implantació de les Unitats de 
Suport d'Educació Especial en tots els centres escolars del nostre Municipi. 
 
SEGON.- Sol·licitar al Departament d'Educació de la Generalitat que les Unitats de Suport 
d'Educació Especial comptin amb els mitjans materials i tècnics necessaris per al seu perfecte 
funcionament. 
 
TERCER.- Sol·licitar al Departament d'Educació de la Generalitat els mitjans humans necessaris 
(Psicopedagogs, Logopedes, Professors d'educació especial…..), per a les Unitats de Suport 
d'Educació Especial. 
 
QUART.- Notificar aquest acord als centres escolars, associacions educatives, Ampas i Consells 
Escolars. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Bien, no leeré toda la moción porque hay mucho decreto y  mucha ley por delante y me iré 
directamente a los acuerdos. 

 
Sra.  ALCALDESSA: Gracias Enrique. N’hi ha preguntes, comentaris, o posicionaments sobre la moció? Molt bé, doncs 
té la paraula el Sr. Josep Busquet. 
 
Sr. J. BUSQUET: La veritat és que tots estem a favor de que hi hagi aquest tipus d’ajuts, però entenc que Vallirana en 
aquests moments tenim el tema cobert i tinc que pensar que s’hauria de fer extensiu, no a tots els col·legis, sinó a totes 
les persones, penso que té que ser un tema més transversal que no pas, dir,  parlar purament de tots els col·legis. No sé 
si és necessari que tots el col·legis estiguin subministrats d’aquesta manera. Sí que és necessari que sigui a totes les 
edats. 
 
SRA. ALCALDESSA: Gràcies Josep, té ara la paraula la Sra. Montse Zapata. 
 
Sra. M. ZAPATA: Ja parlo, ja. Bé, per una banda hi ha com dues parts en aquesta moció. Una part per el que es diu la 
escola inclusiva i per l’altra part de la USEE. D’entrada sembla que ens vulgui descobrir Ciutadans què és l’escola 
inclusiva, quan en realitat precisament Ciutadans és un dels partits nominalistes que es volen carregar-se la escola 
inclusiva. Però bé, ens està explicant el que és. Pel que fa a les Unitat de Suport d’Educació Especial, la USEE, en cap 
municipi, en cap municipi, totes les escoles tenen una USEE perquè no hi ha necessitat, i comencen a funcionar en 
funció de les necessitats. Aquest any ha començat a funcionar  a l’Olivera. Sembla que tenen uns deu nens i a més a 
més, aquests centres, aquestes unitats de suport, no tots els pares volen que hi vagin en aquestes unitats de suport. I 
aquí Vallirana, hi ha varis casos que l’any que bé no han volgut anar a la USEE de l’Olivera, perquè els seus pares han 
triat una altra opció. A tothom ens agradaria que tothom fos bo i a tothom ens agradaria que tot fos perfecte i tothom 
pogués tenir una USEE en la seva escola, però en veritat és un brindis al sol. D’altra banda no tots els nens amb 
necessitats especials es poden acollir a les USEE, llavors des de Esquerra Republicana, voldríem proposar que si es 
podia tirar endavant un acord amb l’escola Iris, que em sembla que  tenen la proposta. Perquè com més convenis facin 
els ajuntaments amb l’escola Iris, més possibilitats hi ha de que nens amb dificultats per sobre de les que suporta la 
USEE, podrien assistir en aquest tipus d’escoles. 
 
Bé, després també cal dir que aquest curs disposem de més recursos que mai, i que a mi m’han comentat que a l’Olivera 
la USEE està funcionant molt bé. Una altra cosa és l’Institut, sembla que hi ha un projecte  per passar també la USEE a  
l’Institut perquè els nens que estan a la USEE de primària puguin anar a una USEE de secundària. El que passa és que 
això també depèn de la direcció de l’institut, si la direcció de l’institut ho vol o no ho vol, no ho podem imposar. En 
qualsevol cas, evidentment nosaltres votarem a favor  d’aquesta moció. 
 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Montse. Té ara la paraula de Regidora d’Ensenyament Isabel Villafaina. 
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Sra. I. VILLAFAINA: Hola, bona nit. Començo pel final i després comento el tema de la moció. Sí que hi han nens amb 
necessitats especials a totes les escoles i no estaria malament que hi haguessin USEEs a totes les escoles, la realitat és 
que només hi ha 400 USEEs a tot Catalunya, llavors proporcionalment en tenint una. Sí que es veritat que estem 
treballant molt activament, molt molt activament per tenir una USEE a l’institut i la direcció de l’Institut Vall d’Arús és la 
primera que està treballant molt activament per poder tenir-ne. Està la pilota a la teulada del Departament si ens la volen 
donar o no, però nosaltres continuarem treballant. 
 
Respecte l’escola Iris, a dia d’avui no tenim cap proposta d’ells, sí que tenim moltes comunicacions, estem en contacte 
amb ells, la nova tècnica contra el fracàs escolar, la Cristina, té línia directa, de fet estem tractant el que espero que en 
breu veure la llum i ja us explicaré, però en principi no hi ha res del que esteu comentant.  
 
Més enllà d’això, el tema de la moció si que votarem a favor perquè és el que hem parlat Enrique anteriorment, no hi 
podem dir que no però també hem de veure que al febrer es va presentar un projecte de llei per la nova escola inclusiva, 
venint d’un decret del 84 amb moltes intencions, d’un  del 97 amb moltes intencions, però que realment, no es duen a 
terme, llavors la USEE és només una part del que seria tot el tema de l’escola inclusiva.  
 
Bé de fet, en el nou text que en principi al febrer es va presentar, el projecte, i van dir des de la Generalitat que serien sis 
mesos, no sabem si aquests sis mesos, si es compliran o no. Precisament per una de les coses que marca la llei, el 
decret  perdó, és que desapareguin les USEEs. I es parla de professionals de suport, i volen un mica fer, el que volen és 
organitzar aules especial dintre de centres ordinaris. Al final escola inclusiva el que és, és no fer diferenciació entre escola 
especial i escola ordinària, que qualsevol nen tingui la opció de poder créixer i escolaritzar-se amb la resta de nens. Però 
clar necessita unes atencions especials, depenent de les seves necessitats, no de la seva discapacitat, que és  una de 
les coses que també surt a la moció i té molta més problemàtica, no només  el tema de discapacitats, llavors de fet dos 
terceres parts dels alumnes de discapacitats que demana escoles especials, intel·lectuals, són lleus. Segurament amb 
intenció podrien estar dintre d’una escola ordinària, si tenim els recursos necessaris. 
 
De fet quan volen fer suports intensius, per l’escolarització inclusiva, suport intensiu a la audició i llenguatge i aules 
d’interacció i suport. Una de les coses de les coses que també s’ha de fer transició és que de les escoles d’educació 
especial siguin  proveïdors de centres escolars ordinaris. Llavors tot això s’ha  de desplegar. I una de les coses que a mi 
m’ha cridat l’atenció que plantegen com una cosa “superextraordinària”, és que estan dintre el que són les escoles 
bressol. Que hi ha d’haver una planificació i suport. I resulta que nosaltres a Vallirana ja tenim aquest servei. De fet som 
els únics que tenim aquest servei. I estem treballant per poder donar suport i poder ampliar aquest servei a totes les 
necessitats. Llavors des de l’Ajuntament  de Vallirana ja estem fent això, i ho estem explicant com si fos una cosa super 
nova, i no sé. De fet la tècnica que tenim aquest any ja ha tractat a dos-cents onze alumnes, cinquanta-dos s’ha pogut 
donar d’alta i tenim cent-cinquanta-nou, tenim el CDIAP, que està ajudant molt a les famílies en poder fer el seguiment, 
perquè no s’han de desplaçar. Però no només això,  sinó que la tècnica està podent fer coordinació amb el CDIAP  i el 
EAP i s’estan tractant precoçment, lo important de tot això és que hi hagi un diagnòstic precoç i que no necessitem arribar 
al dictamen. Però quan arribem al dictamen, resulta que tampoc tenim recursos, perquè com l’EAP ha de fer el dictamen, 
i arriba on arriba, doncs tenim molts nens a les aules amb necessitats especials, que això ja se que ho he repetit moltes 
vegades, però que és un tema molt important, que no tenen dictamen, no tenen mediador. Llavors, crec que la moció que 
és el que vam parlar, ha d’anar molt més enllà, que  no només les USEEs, perquè és una petita pinzellada, que s’hauria 
de fer una bona utilització dels mitjans, tant tècnics com materials, hauria d’haver-hi una formació de reciclatge  dels 
mestres i professors, que realment ha d’haver-hi un sistema que inclogui i escolaritzi a tots els nens. I que ha d’haver-hi 
una participació dels pares. Jo no se com quedarà el decret llei,  aquest nou, perdó, el projecte nou, però malauradament 
la  FAPAC s’ha abstingut i sindicats hi estan en contra. Jo sí que m’agradaria que d’una vegada es preguessin en serio el 
que és el tema de l’educació que no es facin diferències, i que a part d’altres temes polítics d’altra mena, crec que 
l’educació i la salut són prioritaris i que no hauríem d’estar tractant aquests temes, perquè ja hauria d’estar fet. De fer una 
cosa que em preocupa i ja acabo amb això, és que amb el nou decret no sabem quina partida pressupostària hi ha i es 
preveu que el desplegament arribi al curs 20-21. Aquí ho deixo, gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Isabel. Enrique, si vols contestar, comentaris. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Bien, voy a ir contestando. En primer lugar lo que comentaba el compañero de Convergència i Unió, 
cuando hablaba de más transversal a las personas, supongo que se estaba refiriendo a que hubiera más USEEs en toda 
la comarca del Baix Llobregat, ¿no? 
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Sr. J. BUSQUET: No, no tanto en todos los colegios en un mismo nivel, porque es lo que estábamos hablando, 
posiblemente no haya suficientes alumnos como para tener todos los servicios, pero si tu aglutinas los alumnos de una 
misma edad en un colegio como es el caso de la Olivera, sí que los puedes atender, pero a lo mejor lo que hace falta es 
a nivel de instituto, o de cero a seis años. ¿Me explico?, que sea más transversal y no solamente  decir lo quiero en todos 
los colegios. Que seguramente si pedimos tanto no llegamos a todas partes, pero si lo hacemos de esta forma sí que 
podemos alcanzar a todo nivel de edades. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Bien, sí, bueno. Nosotros lo que queríamos que por lo menos des del grupo municipal de Ciudadanos, 
tuviera una USEE cada colegio, sí que es verdad que  comparto algo de lo que me dices, pero sobretodo queríamos eso, 
porque así cojo el hilo de lo que ha dicho la regidora Isabel. Es verdad, es verdad, el otro día hablamos ella y yo y tiene 
razón que a la moción le faltan cosas, le faltan cosas, muchísimas más cosas, pero bueno todos sabéis la complicación 
que tenemos ahora para que la Generalitat que se está gastando todo el dinero en el monotema, pues se aplique o 
genere reglamentos o leyes que vengan acompañadas de una dotación económica, pues lógicamente eso es muy 
complicado, que venga todo eso con un reglamento, con una dotación económica. Por lo tanto nosotros si 
consiguiéramos que una USEE en cada municipio, en cada colegio de Vallirana ya nos podríamos dar con un canto en 
los dientes. ¿Que podría ser más ambiciosa?, desde luego, pero desde luego ahora mismo nos daríamos con un canto 
en los dientes, porque el otro día me decías que había dos en toda  la comarca del Baix Llobregat. ¿Cuantos colegios 
hay en el Baix Llobregat? Habían dado dos, pero bueno, es igual, habrá quince o veinte y hay más de doscientos 
colegios. 
 
Y contestando a la Sra. Zapata, yo no sé de dónde saca que queremos cargarnos desde Ciudadanos la escuela 
inclusiva, como casi siempre dice mentiras. Hable de un brindis al sol. ¿Saben el problema que tienen ustedes aquí? El 
problema que tienen es que el grupo municipal Ciudadanos el 85% de las mociones que hemos presentado sirves para 
las ciudadanas y ciudadanos de este municipio. Ya sea por el CAP, ya sea por los especialistas, ya sea cuando quisieron 
retirar un miembro del Juzgado de Paz, ya sea porque pedimos un comedor social, ya sea porque pedimos una USEE, i 
verán la que pedimos el próximo mes de julio, ese es el problema que tienen ustedes. Cuando hablan de brindis al sol, 
¿saben lo que es un brindis al sol? Yo se lo voy a decir Sra. Zapata lo que es un brindis al sol. Un brindis al sol es venir a 
este Pleno y presentar una moción para que este Ayuntamiento pongo en tela de juicio una empresa ubicada en 
Hospitalet de Llobregat, porque han despedido a un simpatizante suyo, eso sí que es un brindis al sol. 
 
Sra. ALCALDESSA: Sí, hi ha al·lusions. 
 
Sra. M. ZAPATA: La moció que es va presentar pel nostre company d’Esquerra no va sortir en aquest Ple per primera 
vegada, sinó que va sortir en el Ple d’altres ajuntaments que estan governants per altres governs que no són d’Esquerra, 
i que a més a més, no la presentaven Esquerra. Com per exemple l’Ajuntament de Cornellà o el de l’Hospitalet, la van 
presentar el govern en Ple. Em sembla molt més vergonyós lo que acabes de dir ara, que fins i tot que ja m’ho esperava 
la primera intervenció que has fet avui. 
 
Sra. ALCALDESSA: Molt bé doncs passem a votació aquest punt, aquesta moció per la creació d’unitats de suport  
d’educació especial als centres escolar de Vallirana. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 

Núm. 10.- Moció de Ciutadans en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i 
la sobirania nacional de tots els espanyols 
 
Llegeix  aquest punt el Sr. Giraldez. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
La Constitució Espanyola va ser aprovada en referèndum pel 88,54% del poble espanyol i en el seu 
article segon consagra la unió de tots els espanyols. De la mateixa manera, en el seu article 1.2 
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consagra que la sobirania nacional recau en el conjunt del poble espanyol i és el subjecte únic que 
pot decidir sobre les qüestions que afecten a l´organització territorial de l´Estat. 
 
Aquests conceptes no són nous, tenen el seu origen i apareixen per primera vegada a la Constitució 
liberal de Cadis, de l´any 1812, la qual, s´erigia com a garant de la unió de tots els espanyols davant 
el període d´ocupació francesa i també s´erigia com a garant del final de l´etapa de l´absolutisme i 
l´inici d´una nova etapa liberal i progressista, obrint un període de llibertats. 
 
La Constitució actual determina tota una sèrie de valors i drets adquirits en diversos aspectes que 
cal preservar; la divisió de poders, la sobirania nacional, un estat social i democràtic respectuós amb 
els drets humans, dret a la llibertat religiosa, a la llibertat d´expressió, a l´ensenyament, a la vaga, a 
la propietat privada, a l´habitatge, al treball i a la llibertat d´empresa, entre d´altres, fent d´Espanya, 
un dels països més descentralitzats del món, segons molts estudis, molt més que els països 
anomenats federals. El 40% dels impostos són assignats o rebuts per les Administracions 
subestatals i les Corporacions Locals, mentre que la mitjana europea es situa en el 10%. 
 
Entenem i creiem que un dels nostres objectius polítics ha de ser el de fer entre tot el conjunt del 
poble espanyol, una Espanya cada vegada millor, basada en el respecte a les lleis democràtiques 
aprovades per tots els espanyols, per la seva unió i la defensa dels drets conquerits i que emanen 
de l´actual Constitució Espanyola, adaptant-la al nostre temps i que tingui clares les seves 
competències i la definició del marc jurídic de cada Administració Territorial de l´Estat. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar a l´Ajuntament de Vallirana, a realitzar una declaració institucional en favor de la 
unió de tots els espanyols, de les seves autonomies, i de la defensa dels drets conquerits i que 
emanen directament de la Constitució Espanyola aprovada en referèndum pel conjunt de tots els 
espanyols. 
 
SEGON.- Reconèixer que aquesta etapa d´Espanya, com un estat descentralitzat i amb un model 
autonòmic, ha portat el període més gran de benestar per a la ciutadania, per la qual cosa, segueix 
resultant un model vàlid per garantir la unitat i la diversitat regional de les diferents parts que formen 
l´Estat i del conjunt de l´actual projecte europeu. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i als Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Gracias 

 
SRA. ALCALDESSA:  Moltes gràcies, Enrique. N’hi ha paraules, posicionaments tenim? El Pepe, Montse i Jordi. Pepe 
Montse i Jordi ningú més vol. Molt bé doncs té la paraula el Sr. Pepe Ávila. 
 
Sr. J. AVILA: Enrique, esta moción la votaremos en contra con total convicción. Por un lado el primer punto donde pide 
que el ayuntamiento realice una declaración institucional a favor de la unidad de todos los españoles, creemos que no 
corresponde con el sentido de los Valliranenses y no hablo porque sean independentistas o no. Las encuestas dicen que 
entre el 70 y 80 % de los catalanes está a favor de un referéndum de autodeterminación y Vallirana no es una excepción. 
En las elecciones autonómicas y estatales ganó Junts pel sí y en Comú Podem, en Comú Podem una fuerza que 
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defiende un referéndum. Creemos que Catalunya es una nación, con un idioma propio, una historia propia y unas 
costumbres propias. Y las naciones deben tener derecho a auto determinarse.  
 
Por otro lado en el segundo punto hablas de reconocer esta etapa como el periodo más grande de bienestar para la 
ciudadanía. Esto es muy discutible, ya que primero a nivel mundial la ciencia de la técnica ha  traído un aumento de 
bienestar en general al mundo. Una vez llegó  la crisis económica todo esto se acabó y España fue uno de los países 
más afectados y en que se manifestó el paro, la desigualdad y precisamente el resurgimiento del independentismo. 
España no ha alcanzado un estado del bienestar  similar a otros países europeos. Nuestro salario mínimo es uno de los 
más bajos de Europa y nuestro paro también es de los más altos. No tiene sentido vivir de un breve periodo del pasado  
donde lo único que se hizo fue especular con el suelo y precarizar el empleo. Ciudadanos viene a librar esta batalla 
utilizando como escudo la Constitución Española, como algo inamovible, menos cuando hay que cambiarla para priorizar 
el pago  a los bancos por encima de las necesidades sociales. Y que todos los españoles votamos, yo no la voté, mis 
hijas no la habrán votado. ¿Qué haremos cuando no quede nadie vivo que la haya votado?, ¿seguiremos acatándola? 
Hablas de los valores de la Constitución,  de los que nos ha traído yo te lo voy a poner en muy en tela de juicio, hablas de 
la división de poderes, cada día vemos injerencias del poder político en jueces y fiscales. La soberanía nacional, los 
nacionalistas españoles frente de los nacionalistas catalanes, ¿Cuál es la auténtica nación? Un estado social, te vuelvo a 
recordar, modificación de la Constitución del artículo 135. Derecho a la libertad religiosa, sí pero financiamos una religión 
por encima de las demás. Libertad de expresión, bueno, Ley Mordaza. Derecho a la educación, pero  con políticas 
liberales para favorecer a los centros privados y financiar a los concertados religiosos y recortar en lo público. Eso es lo 
que hemos vivido. Derecho a una vivienda, bueno esto ya… me río, hemos tenido desahucios y los seguimos teniendo 
poniendo a la calle a familias y utilizando recursos públicos para favorecer a bancos y mantener a familias encadenadas 
a una deuda de por vida. Derecho al trabajo, bueno, derecho al trabajo no se tiene en este país, se tiene derecho al paro. 
Paro estructural que con la crisis se volvió un drama social. Pero a ciudadanos lo que os importa y que creéis que vulnera 
es la unidad de todos los españoles porque los catalanes quieren decidir su futuro y su encaje en España, eso es lo único 
importante para la Constitución. Creo que todo quedará más claro respecto a las prioridades políticas  de cada partido, 
viendo que se vota en la moción que presentamos nosotros en contra de la corrupción del actual gobierno, la que vendrá 
después. Entendemos que Ciudadanos siendo la muleta en el poder del partido más corrupto en Europa, votará en 
contra, con lo que vuestro ideario político se podrá resumir en estas dos mociones de España antes corrupta que rota. Y 
simplemente esto. Gracias.  
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Pepe. Ara té la paraula la regidora Montse Zapata. 
 
Sra. M. ZAPATA: Sí, m’ha agradat molt, d’agradat molt.  Bé,  jo també anava una mica en la mateixa línia, evidentment 
no repetiré tot el que ha dit ell, en lo qual hi estic completament d’acord. Voldria saber si hi ha algú en aquesta taula que 
va votar la Constitució de 1978? Perquè l’any vinent farà quaranta anys, quaranta anys farà de la Constitució que defensa 
Ciutadans en aquesta moció. Tu, he preguntat si hi havia algú. Eres molt jove encara. L’any vinent farà quaranta anys de 
la Constitució que defensa Ciutadans en aquesta moció, una Constitució que sembla que no es pot tocar, però que el PP 
i el PSOE l’any 2011, de la maneta van decidir que es podia modificar l’article 135 i a més ho van fer per procediment 
d’urgència  i lectura única. A nosaltres com a regidores d’Esquerra que treballem per assolir la independència del nostre 
país, ens satisfaria molt que els espanyols poguessin decidir si aquesta Constitució  els representa o no. Si se senten 
còmodes vivint en una monarquia i sota un govern corrupte i amb el recolzament de Ciutadans i PSOE. Lògicament ja 
ens agrada que tots els espanyols estiguin units, no tenim cap problema, i  siguin amics i bons veïns de Catalunya, però 
com és lògic el nostre vot no serà favorable a aquesta moció.  
 
D’altra banda al haver presentat  per part de Ciutadans aquesta moció diu molt de la por que teniu els partits unionistes 
davant el referèndum que se celebrarà d’aquí a quatre mesos. Comença la compte  enrere. I que permetrà que els 
catalans i catalanes puguem decidir lliurement el nostre futur.  
 
Sra. ALCALDESSA:  Gràcies, Montse. Té ara la paraula el Regidor Jordi Urrea. 
 
Sr. J. URREA: Gràcies. Bé el sí és veritat és que el Partit Socialista davant d’aquestes postures tant dures com les que 
expressa Ciutadans no ens sentim gaire còmodes. Pensem que atiar el foc d’aquesta manera no és bo. Vull dir, els 
partits polítics  estan creant, sobretot els partits que estan defensant l’independentisme, estan creant una alarma social i 
un problema social a on no n’hi havia. Però posant-nos a la banda contrària i atiar el foc  d’aquesta manera pensem que 
tampoc  és la solució. Vull dir, ni tot es blanc ni tot és negre. Evidentment  que la constitució es pot reformar com es 
poden reformar tantes coses, nosaltres som federalistes i sempre ho hem dit, no ens amagarem. No ens sentim gaire 

http://www.vallirana.cat/


1032.03.2017 

Página 25 de 41 

 
 

Major, 329  Tel. 93 683 08 10  Fax 93 683 28 97  www.vallirana.cat  08759 VALLIRANA (Baix Llobregat) 

 

còmodes amb expressions com aquesta. No sé,  com per exemple quan diu, això és una anècdota, però quan es parla 
de la constitució de Cadis, és diu la qual s’erigia com a  garant de la unió de tots els espanyols, davant el període 
d’ocupació francesa, davant del període d’ocupació francesa, vull dir sinó haguessin fotut fora els francesos, home igual 
no haguessin pujat els Borbons, i ara no  els tindríem. Igual ara seriem una república. En fi dic això, és l’inici d’una nova 
etapa liberal, doncs que vols que et digui, no sé igual haguéssim anat millor si s’haguessin quedat enlloc d’haver-los fotut 
fora.  
 
Independentment d’això, el que dic, amb postures tant radicals com aquesta pensem que el que l’únic que s’està fent és 
posar llenya al foc, estem creant un  problema social, un problema polític inventat que no cal. La societat no ens estava 
demanant aquest independentisme  “foribundo” que sembla que ara sigui l’única solució de tots els mals i pensem que 
davant d’aquestes actituds, postures com la que Ciutadans defensa aquí, doncs pensem que no ajuden gaire. Nosaltres 
ens mantenim al marge, ens apartem, ens abstindrem. Us deixem que us baralleu, amb aquesta guerra no volem entrar 
nosaltres. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies Jordi. Té ara la paraula el Sr. Enrique Giráldez, si vol manifestar-se. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Sí, gracias. A ver, no voy a contestar al voto independentista porque entiendo que esta moción al voto 
independentista cuando hablo de la soberanía nacional de todos los españoles no le puede gustar, pero sí a Podemos y 
al PSC. Porque al final de cuentas vosotros lícitamente algún día  pues aspiráis gobernar este país, tanto Pablo Iglesias, 
como a lo mejor Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto no sé, habéis dicho que no os sentís cómodos, no sé, si cuando se 
habla  de  soberanía nacional fuera de aquí, no se sentirán cómodos otros compañeros vuestros de partido. No lo sé. Sí 
que es verdad que la Constitución tiene deficiencias, naturalmente que tiene deficiencias, y ya lo pone en la moción, se 
puede adaptar a nuestro tiempo. Se puede consensuar, lo que no vale es aplicar, es saltarse las leyes, eso es lo que no 
vale. Tenemos un estado de derecho, tenemos una Constitución y tenemos que respetarla. Algunos se la están saltando, 
se la quieren saltar, piensan que se la van a saltar. Ya lo veremos, ya lo veremos dentro de cuatro meses, si se la van a 
saltar no si no se la van a saltar. Pero sí que es verdad que es por lo menos el marco donde nosotros, más o menos nos 
regimos. Vosotros que no os gusta la constitución Pepe, ya lo sé que no os gusta la Constitución, ni el estado de 
derecho, porque vosotros sois de regímenes más maduros. Y en cuanto la PSC, hombre habéis elegido a un secretario 
cuando la secretaria era la que decía que los socialistas tenían dos estados, el estado del bienestar y el estado español y 
habéis elegido a un secretario que está hablando de nación de naciones o no sé ahora de lo que hablará. Por lo tanto 
también entiendo que vuestra postura venga un poco por ahí. Pero sí que es verdad que yo creo que la moción es buena 
porque lo que hace es integrar más que dividir, por lo menos desde nuestro punto de vista. Gracias. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Enrique. Bé doncs passem a votació aquesta moció. 
 
 

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

Núm. 11.- Moció de Sí es Pot-Sí se Puede pel rebuig dels comportaments 
corruptes a les Administracions Públiques i la vida política 
 
Explica la moció el Sr. José Avila. 
 
A les darreres setmanes s'han donat a conèixer nous casos de corrupció en el marc de diverses 
investigacions judicials en curs des de fa algun temps. Es tracta d’extenses trames delictives que 
afecten múltiples representants públics, membres de partits polítics, i persones del món 
empresarial, organitzades amb l'objectiu de sostraure recursos de les administracions públiques i 
utilitzar la seva posició en benefici propi o de tercers.  
Cada dia coneixem més exemples que certifiquen la utilització de la Fiscalia a les ordres del 
govern del PP per impossibilitar les investigacions pels presumptes delictes contra 
l’administració. 
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En els darrers anys hem pogut comprovar com s'han vist afectades persones vinculades als 
diferents poders públics (judicial, legislatiu i executiu), als diferents nivells institucionals 
(Ajuntaments, Comunitats autònomes, govern central, i fins i tot la mateixa monarquia), a 
diferents sectors econòmics, com la banca o les grans constructores, que van ser els grans 
beneficiats dels anys de creixement i que van alimentar la bombolla especulativa alhora que  
s'enriquien amb aquestes males pràctiques, i a representants públics o dirigents de partits que 
s’han enriquit, o que han finançat il·legalment els seus partits. 
 
És imprescindible no romandre només en la condemna d'aquests casos, i anar a les raons que 
expliquen que s'hagi arribat fins a aquest grau de saqueig de les institucions i finances públiques.  
Els casos de corrupció que coneixem no s'expliquen sense el model econòmic imperant a 
Espanya i també a Catalunya. Crisi i corrupció formen part de la mateixa estafa, i la ciutadania ha 
presenciat indignada aquest espoli mentre es retallaven serveis públics i drets socials, quedant 
seriosament danyada la imatge del propi sistema democràtic. 
 
La corrupció està vinculada a la manca d’ètica personal de corruptes i corruptors, però seria 
inexplicable sense l’hegemonia del poder econòmic i financer dels darrers anys que considerava 
la legislació laboral, social i ecològica una inconveniència i incomoditat per als negocis, on els 
governs successius eliminaven els mecanismes de control, rebaixaven les garanties d'interès 
social i desatenien els organismes reguladors.  
 
Un element comú a tots els casos de corrupció se situa en la dimensió de l’estructuració d'espais 
de poder, que s'han perpetuat en el temps, sense elements de control, ni contrapesos socials o 
polítics. A aquesta sensació d'impunitat ha contribuït la lentitud en l'actuació dels poders públics, 
dels organismes fiscalitzadors i dels propis tribunals de Justícia. Han faltat instruments de control 
i fiscalització, i mesures que permetessin evitar la seva proliferació. I han fallat els que ja existien, 
sovint per estar infradotats i mancats dels recursos. 
 
S’ha de combatre des del lideratge públic la temptació de caure en el fatalisme, com si 
l'existència de casos de corrupció fos quelcom intrínsec a la nostra manera de fer com societat, i 
així alimentar la sospita que tothom actua igual. Es tracta del perfecte pretext del lladre per 
justificar-se: tots ho fan. I no és cert. La diferència entre casa nostra i aquells països amb menys 
corrupció es troba en les exigències, controls i mesures existents, i en les garanties del seu 
compliment. 
 
Estem en una situació d’emergència democràtica i per tant és urgent fer fora els governs que 
emparen trames delictives i recuperar la independència de la justícia. És urgent prendre mesures 
que siguin ambicioses i integrals, incloent-hi els diferents camps i actors que poden contribuir a 
evitar que sorgeixin, però sobretot, cal obrir una nova etapa que canviï profundament el model 
social, econòmic i polític. Està en joc la credibilitat de la mateixa democràcia. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Rebutjar tots els comportaments corruptes, per acció u omissió, en les administracions 
públiques i en la vida política, i mostrar la preocupació per la degradació de les institucions i de la 
societat democràtica que aquests comportaments suposen. 
 
SEGON.- Davant la greu situació antidemocràtica i de corrupció generalitzada, l'Ajuntament de 
Vallirana dóna suport a la moció de censura presentada al Congrés dels Diputats en contra de 
l'actual govern del Partit Popular i al seu President Mariano Rajoy. (Aquest acord s’aprova amb 
una altra redacció que es transcriurà al final de la moció) 
 
TERCER.- Publicar a la revista Viure Vallirana, a la pàgina web de l'ajuntament i a les xarxes 
socials de l'Ajuntament aquest acord i el suport a la moció de censura. 
 
QUART.- Instar al conjunt de les institucions i a les forces polítiques que hi són representades, a 
prendre les iniciatives polítiques i legislatives adients per combatre i evitar els comportaments 
corruptes, entre altres: dotar de més recursos i capacitats als organismes de control (com el 
Tribunal de Comptes o la Inspecció d'Hisenda), el reforçament de la justícia, un combat específic 
i integral contra la corrupció urbanística, exigir compromisos concrets de transparència i ètica als 
representants públics, limitar i controlar el finançament dels partits polítics, i ampliar els 
mecanismes de participació, seguiment i control ciutadà de les decisions públiques. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, al 
Parlament de Catalunya, al Congrés i Senat, i als partits amb representació al Congrés dels 
Diputats. 
 
El redactat definitiu  de l’acord segon que s’aprova és el que es transcriu a continuació:  
 
“SEGON.- Davant la greu situació antidemocràtica i de corrupció generalitzada, 
l´Ajuntament de Vallirana dóna suport a la moció de censura presentada al Congrés dels 
Diputats en contra de l´actual govern del Partit Popular i del seu President Mariano Rajoy, 
però perquè dimiteixi i realitzi la convocatòria de noves eleccions.” 

 
Sr. J. AVILA: Gràcies, el primer és que hi ha una modificació a petició del grup Socialista, llavors no sé,  la dic abans? La 
dic... s’ha de votar, o no? Si jo estic d’acord no cal. Bé, seria..., a part no la tinc perquè s’ha decidit en el últim moment i 
hauria de consultar el mòbil, no sé si la teniu vosaltres? 
 
SRA. ALCALDESSA: Sí, sí, Pepe sí, si vols? Sí. 
 
Sr. J. AVILA: La llegiré sencera, em perdonareu. 
 

Llegeix el Sr. Avila la moció fins arribar a l’acord segon, on demana la intervenció del Sr. Òscar Suñé 
per tal que llegeixi com queda redactat finalment aquest acord. 
 
Sr. J. AVILA: Si ho pots llegir tu, és que no ho tinc. El primer eh que vam dir!, d’acord. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Davant la greu situació antidemocràtica i de corrupció generalitzada, l´Ajuntament de Vallirana dóna 
suport a la moció de censura presentada al Congrés dels Diputats en contra de l´actual govern del Partit Popular i 
del seu President Mariano Rajoy, però perquè dimiteixi i realitzi la convocatòria de noves eleccions. 
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Sr. J. AVILA: Bé, primer vull explicar la modificació, vaig parlar amb el PSC, jo el que vull que quedi clar és que 
considerem aquesta moció.., és una moció vinculada a Podem, però crec que la gent va més enllà, creiem que la situació 
de corrupció sobretot pel govern del Partit Popular, ja fa temps que ha traspassat una línia que és irrespirable. Per això el 
grup PSC, tot i que us abstindreu com ham parlat us sentíeu incòmodes perquè la moció sí que proposa a Pablo Iglesias 
com a president. Jo he de dir que si  Pedro Sánchez presenta una moció en la mateixa línia, jo donaré el meu 
recolzament, crec que estem en urgència social. Potser em recriminareu que si no vam recolzar en el seu moment el 
govern del PSC, us veig  a venir. No recolzarem un govern que li dóna carta blanca a Ciutadans, no volem treure el PP 
per continuar fent polítiques del PP. Però creiem que el PSC, bé PSOE en general, des de les eleccions que han hagut, 
tenim l’esperança, ja veurem si és així o no, de que a partir d’ara, sobretot a nivell estatal, hi pugui haver un millor 
enteniment en aquest sentit i puguem fer fora  a Rajoy i al govern, com ja he dit en aquest Ple, al govern més corrupte 
d’Europa, està comprovat, els casos de corrupció són escandalosos i per això creiem que és important aprovar  i fer fora 
al PP perquè també ens afecta a Vallirana. Tenim manca d’estructures públiques, jo ho vincularia fins i tot a temes com  
la Variant, a molts temes en general perquè s’han perdut molt diners amb corrupció, s’ha donat molts contractes a 
empreses que finançaven al Partit Popular. I és per això que crec que un nou govern que no sigui el del PP millorarà la 
situació del nostre poble. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Pepe. N’hi ha comentaris, posicionaments al respecte, tenim a l’Enrique, Montse i Òscar. 
Bé doncs té la paraula el Sr. Enrique Giráldez. 
 
Sr. E. GIRALDEZ: Bien, gracias. Nosotros el grupo de Ciudadanos votaremos en contra, por…, estando de acuerdo con 
todo lo que pone  la moción, en el punto número dos, cambiar a Rajoy por Pablo Iglesias es de lo malo a lo peor. Por lo 
tanto el modelo económico vuestro no es el nuestro, el modelo de país vuestro no es el nuestro, por lo tanto…, sino 
estuviera el punto dos votaríamos incluso  a favor, porque estamos de acuerdo con todo lo que pone, realmente es así. 
Pero con el punto número dos no podemos estar de acuerdo. Gracias. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gracias, Enrique. Té ara la paraula la Sra. Montse Zapata. 
 
Sra. M. ZAPATA: Gràcies, abans t’he aplaudit i ara t’hauria de donar un clatellot, però no te’l donaré que no sóc dolenta. 
Bé, la casualitat ha volgut que la moció de Ciutadans sobre la “Constitución Española” i aquesta de Podemos hagi 
coincidit en aquest Ple i ambdues ens porten a fer un repàs de la història d’Espanya dels darrers quaranta anys, des de 
l’aprovació de la “Constitución Española” fins avui.  Per Esquerra la corrupció és un mal congènit d’aquest règim del 78, i 
no és una infecció exclusiva del PP, també ho és del PSOE, del PSC, de Convergència,  de Ciutadans. Hi ha diverses 
Comunitats Autònomes com Andalusia, Madrid, València, Illes Balears, Galícia, Catalunya. Fem una repassada...Por 
favor! 
 
Sra. ALCALDESSA:  Enrique, si us plau, Enrique si us plau, et demano que no parlis quan està intervenint una altra 
persona, si us plau, Enrique, si us plau. No pot fer aquests comentaris, quan tinguis l’ús de la paraula pots dir i a més, et 
demano respecte a totes les opinions  que s puguin expressar en aquest Ple. 
 
Sra. M. ZAPATA: D’acord, gràcies. Estava dient..., fem una repassada ràpida als casos de corrupció de dècades 
anteriors: els fons reservats del cas GAL, la privatització de RUMASA, el cas CSID d’escoltes il·legals, el cas Juan 
Guerra, el cas Ibercorp que va afectar al Governador del Banc d’Espanya, el cas Roldán, el cas Casinos, el cas Estivill, el 
cas Pallerols de finançament,  el cas Naseiro, els casos d’informació privilegiada per “pelotazos” de Juan Villalonga 
president de Telefónica, o el que estava a calera protagonitzat per César Alierta, casos més propers i encara d’actualitat: 
la recent operació Lezo, sobre la immensa trama de corrupció de la Comunitat de Madrid, el cas Gurtel, el Púnica, 
Targetes Black, Emarsa, Bárcenas, Bankia, accions preferents, els eres d’Andalusia, Campeón i Pokémon a Galícia, 
Palma Arena, Pretoria, ITV, Millet, Pujol, etc, etc, etc. I a tota aquesta llarguíssima i penosa indignant història de corrupció 
hem de sumar la repetició de les eleccions legislatives de 2015. La crisi provocada al Comité Federal del PSOE, per 
investir al líder del PP com a President i el suport de Ciutadans a que continués  a la presidència de l’Estat Espanyol qui 
va nomenar a Luís Bárcenas.  
 
Aquestes dades corroboren el caràcter sistèmic de la corrupció en el règim monàrquic espanyol. Dit això celebrem 
aquesta moció de Sí es Pot , i celebrem que Podemos presenti la moció de censura a Rajoy, perquè intentar fer fora la 
màfia és lloable. 
 
SRA. ALCALDESSA: Gràcies, Montse. Té ara la paraula el regidor Òscar Suñé. 
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Sr. O. SUÑÉ: Bé Pepe, com ja has avançat el nostre vot serà abstenció, principalment  com el PSC està  cent per cent 
en contra de tot tipus de  corrupció, encara que aquí es veu que es pot llençar la pedra i jo crec que abans de llençar les 
pedres tothom es tindria que mirar  a veure qui pot llençar o no, perquè al igual, igualment és corrupte aquell que ho fa 
com qui dóna suport a aquells que són corruptes i governen, d’acord? O sigui que voldria preguntar també a Esquerra 
Republicana per què encara continua governant a Catalunya amb Convergència  i Unió?, però bé. 
 
Continuo amb l’exposició, el tema està en què el nostre vot és abstenció precisament per lo que també has dit, o sigui 
una moció creiem que també, una moció es té que plantejar per poder sortir endavant. O sigui ara mateix la moció que ha 
presentat  el Grup de Unidos Podemos té poques possibilitats de guanyar dintre del Congrés. Penso que es tindrien que 
posar els partits d’acord per poder treure aquest partit de la corrupció i el seu President encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy i 
fer una moció, per lo que ja hem ampliat aquest punt número dos, perquè aquest Govern dimiteix, el Sr. Mariano Rajoy 
dimiteixi i que es convoquin unes noves eleccions i sigui la ciutadania realment qui pugui posar el President que toca. Lo 
important és que la ciutadania pugui votar el seu President no anem a canviar cadires ni persones d’aquesta cadira, més 
val que la ciutadania pugui opinar  i esculli la millor opció. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, per contestar el Sr. Pepe Avila. 
 
Sr. J. AVILA: Enrique, tu has visto lo que ha hecho Rajoy, lo sabes lo que hecho Pablo Iglesias no tienes ni idea, ya te 
sientes más cómodo con el PP, ya sabemos donde te posicionas, de que pie cogeas y de quien eres muleta.  
 
Montse, el clatellot, bé, però va una mica vinculat a la resposta del PSC, quan es presenta la moció el PSOE era un i ara 
no sabem què és però esperem que sigui un altra. Però abans hi havia un PSOE que també era muleta de PP, clar no 
poden ficar la muleta per..., ara potser sí, ara potser Pedro Sánchez va anar dient pels programes dient que ara sí que 
volia fer un pacte amb  Podemos, que es va equivocar acostant-se a Ciutadans, tots recordareu el programa del Évole. 
Això a mi em dóna esperança, però bé, si s’ha d’anar a unes eleccions perfecte, per això hem acceptat aquest canvi, si 
hem d’anar doncs que la ciutadania decideixi i cap problema. I ja està, gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA:  Gràcies, Pepe. Doncs passem a votació la moció. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de ERC, CIU, Sí es Pot-Sí se 
Puede i Junts per Vallirana, l´abstenció de PSC i el vot en contra de Ciutadans. 
 
Núm. 12.- Informació de l´Alcaldia 

Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 

 

12.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS 2017 DEL NÚMERO 130 AL NÚMERO 218 

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte dels Decrets 2017, del número 130 al número 218. 
 

12.2. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 27 DE MARÇ AL 15 DE 

MAIG DE 2017 
 

La Sra. Alcaldessa dóna compte de les Juntes de Govern Local del 27 de març al 15 de maig de 

2017 
 

12.3 Donar compte al Ple de la resolució de mutu acord del contracte de subministrament 

de les llicències d´ús en Cloud dels Sistemes de Recursos Humans de l´Ajuntament de 

Vallirana mitjançant la modalitat de lloguer. 
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Sra. ALCALDESSA: I ara passarem a les informacions de les diferents regidories, li dono la paraula al regidor 

d’esports. Si? Li dono la paraula a la regidora d’ensenyament, la Sra. Isabel Villafaina. 

 

Sra. I. VILLAFAINA: Hola, bona nit. Bé comentar des d’educació que havíem fet una primera jornada, que hem 

acollit a unes escoles del municipi i totes juntes al Casino han vist una obra de teatre en anglès, el que hem volgut 

fer és doncs un acte on els diferents alumnes de cicle superior de Vallirana, doncs tinguéssim un espai comú. I una 

bona idea era fer  acte cultural que era un teatre en anglès. Demà també una altra acte al Casino serà la presentació 

del....., us comentava que demà també es farà també la presentació del treballs dels alumnes al teatre, al Casino 

perdó, del “lletra a lletra”, un projecte que es fa juntament amb la Diputació de Barcelona i la biblioteca. 

 

I comentaris també de l’Escola d’Adults que els aprovats..., ha hagut un 80 per cent d’aprovats en les proves 

d’educació secundària un 80 per cent també d’aprovats a les proves de Cicle Mitjà i  demà sabrem les notes de 

Cicle Superior que les podrem comentar el proper Ple. 

 

Respecte de les preinscripcions de P-3, la veritat és que ha anat molt bé,  al final tenim totes les línies, el proper dia 

30 és la última comissió, i ja doncs podrem parlar de dades més concretes de la matriculació.  

 

I també avançar-vos que aquest any estem treballant perquè nens amb necessitats educatives especials puguin fer 

casals d’estiu als casals d’estiu de les escoles ordinàries. 

 

Respecte l’Escola Iris és un dels projectes que hem parlat amb ells, que els nens que actualment, són tretze nens 

del municipi que van a l’Escola Iris, els hi proporcionarem la possibilitat  que puguin fer aquest casal amb vetlladors 

que pagarem des de l’Ajuntament. Gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies Isabel. Té ara la paraula el regidor d’Esports i Cultura En Joan Manel Arrabal. 

 

Sr. J. M. ARRABAL: Bona tarda. El primer de tot agrair com sempre ho faig als Plens, la tasca que fan les entitats, 

de cohesió sobretot i de valor que estan passant valors segons les entitats que són,  esportives i culturals. 

 

En aquest cas la gent que és partícip de les entitats, les  tasques que fan de forma altruista, i l’esforç que fan , i bé 

és agrair sempre les tasques que fan.  

 

En aquests dos mesos des l’últim Ple les activitats a nivell cultural a destacar serien la Fira de Sant Jordi que la vam 

fer el 23 d’abril. Va ser un participació de força de les entitats i de la gen, dels valliranencs, i va ser bastant 

concorreguda. El mateix dia, es va fer el teatre, dins de l’entitat el Casino, de l’obra del “País de les Meravelles”, que 

es va fer en dues sessions, el 23 d’abril i el 6 de maig. Una obra totalment de nens i bé va ser bastant treballada per 

lo que era  la dificultat que tenia. 

 

Vam fer una ruta, com activitat també, vam fer una ruta literària organitzada pels amics de Vallirana, el Servei Local 

de Català  i el Casino juntament amb la regidoria, per diversos lloc emblemàtics d’aquí de Vallirana, i llegint part de 

les obres que hi ha hagut  d’autors que han parlat de Vallirana. 

 

Aquest 19 de maig vam fer el Concert de Joves Intèrprets de l’Escola de Música que va ser una actuació de diversos 

instruments, va estar força bé i bastant concorreguda, es digne de veure el nivell que tenim de nens, d’alumnes de 

l’escola de música. 

 

Actualment estem fent dintre del lo que és el pla d’acció cultural, vam fer ja fa un any i mig crec,  el Conte de 

Vallirana dins del pla  d’acció cultural, que és treballar el sentit d’identitat d’aquí de Vallirana, donat l’orografia que 
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tenim, i així vam fer un conte per nens petits posant unes bases de llocs  de Vallirana, de costums i hàbits. I bé ara 

estem amb els nens de cinquè, estem anant una altra vegada a les escoles a llegir i donar-los el conte diversos 

regidors. Encara ens queden dues escoles em sembla. 

També hi ha hagut exposicions, com les que fem a la Masia, d’artistes d’aquí locals i entitats i la presentació de 

llibres també hem tingut del Casal d’Avis, d’un escriptor del Casal d’Avis.  

 

I ara properament, aquest dissabte tenim el premi de poesia López Picó que hi han hagut quaranta-nou obres, avui 

mateix  he estat a la deliberació a l’Institut Ramon Llull, i bé, serà dissabte a les set de la tarda. I bé serà com 

sempre un lloc per passar una estona maca i tenir una mica de poesia i escoltar-la. 

 

El dia tres de juny farem una nova trobada màgica a Vallirana que consistirà en la masia fer un petit concurs, màgia 

al carrer durant el matí, després pels nens al Patronat a la una. I a les sis de la tarda per nens i més grans aquí  al 

Casino. 

 

I el proper dia vint-i-un de juliol, també a la Font de l’Avi farem el Liceu a la Fresca, amb un acord que hem arribat  i 

que el Liceu a la Fresca va promoure, es connectarem en directa i la obra serà en aquest cas, crec que és La 

Traviata, bé ara os ho dic..., no, el Trovatore, el Trovatore.  

 

I a nivell d’esports, així a destacar, per el recent que ha sigut del Club Natació de Vallirana, el ascens a segona 

divisió del club sènior de Waterpolo, va ser una final amb el Club Natació Hospitalet, i la veritat és que va ser 

molt...no inesperat, però bé ha sigut una alegria, una alegria treballada pels nanos de l’equip,  sobretot per l’entitat i 

entrenadors. 

 

També es va fer la cursa solidària el dinou d’abril, sent mil dos-cents nens que van participar, es va recollir dues 

tones d’aliments que van quedar aquí a Vallirana. Va ser també molt..., la veritat és que s’està fent una tradició i un 

hàbit, i sembla que els nens estiguin esperant aquesta cursa entre escoles, que és molt divertit. 

 

El Cos Màster en el campionat de Guadalajara, nacional, va guanyar també dues medalles de plata. El grup rítmica 

Vallirana aquí en la competició federada va quedar segona classificada. Bé hi va haver una jornada de competicions 

escolars del centre d’aquí  del CEB, Centre Esportiu del Baix Llobregat, amb tres-cents nens participants de diversos 

pobles d’aquí al voltant. 

 

Amb esport escolars també tenim, per dir-ho, alguna final nacional ,  el benjamí A, que encara està per fer.  

 

I algun triatló, que ha sigut la última notícia que hem tingut de Vallirana en el ironcat de l’Ampolla, ha quedat primer 

de grups. No sé si sabeu lo que és ironcat és com a vuit kilòmetres de natació, cent vuitanta Kilòmetres de ciclisme i 

quaranta-dos de marató, deu nidó no?. 

 

Bé, properament farem el torneig àrea de gol, que el fa la associació esportiva, la trobada de cloenda dels jocs 

esportius escolars i gimnàstica al carrer del Cos Màster. 

 

També destacar com a qüestió tècnica que hi haurà uns canvis de llums de LED del poliesportiu de la sala gimnàs i 

piscina coberta. I s’ha fet una reixa protectora per a pilotes en el camp de futbol. Moltes gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Bé moltes gràcies Joan Manel. Té ara la paraula la regidora de Serveis Socials, Fires i Festes, 

la Raquel García. 
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Sra. R. GARCIA: Bé, bona tarda. Jo us explicaré una mica el que estem treballant des de  Serveis Socials en tema 

d’habitatges dels grans tenidors i bancs. Al novembre de 2015 es va sol·licitar a Generalitat el llistat de vivendes, de 

propietats que estan buides al municipi per saber de què estem parlant. Ho vam rebre a l’abril de 2016, bé si al 2016 

vam rebre el llistat. Pel 2016 vam aprovar un programa d’inspeccions, era anar a visitar, a fer una inspecció ocular 

des del carrer de com està la vivenda, de saber qui paga l’IBI, de si tenen subministraments o no i si aquestes 

vivendes portes dos anys que l’IBI el paga un gran tenidor o un banc està en caràcter de que podem demanar al 

banc que faci un lloguer social o que el doni a l’Ajuntament.  

 

Ara mateix a Vallirana tenim unes vint famílies que tindrien una necessitat urgent d’habitatge i al 2016 al maig o així 

no estan inclosos al llistat de la Generalitat. Cosa que amb la llei que es va aprovar al desembre la llei 4/2016, ja 

estem inclosos i ja podem formar part d’aquest llistat de pisos. 

 

També a banda hem realitzat alguna reunió amb les immobiliàries del municipi, per saber com està la situació 

d’oferta i demanda d’habitatge de lloguer al municipi, que malauradament està bastant malament, no hi ha habitatge. 

 

Hem enviat aquest mes les cartes a les entitats bancàries per demanar que aquests pisos siguin de lloguer social, 

estem parlant d’uns dotze pisos, i ja comencem a treballar amb l’ordenança per regular les actuacions de sancions 

al banc i grans tenidors d’habitatges. 

 

Sí que sabem que els bancs ara mateix no estan desnonant a famílies, que estan en propietat que no estan pagant 

la hipoteca, sinó que ofereixen un lloguer social o bé de la mateixa vivenda o bé d’una altra que sigui propietat del 

banc, que això ja és un pas perquè estan complint la llei del desembre.  

 

Sí que també hem convocat avui la Taula de Cooperació pel setze de juny per tractar amb més profunditat  tot el 

tema de vivenda i veurem que podem fer i tenim pendent presentar una moció conjunta de la Taula de Cooperació. 

 

I després canviant ja de regidoria, dir-vos que el vuit i el onze de juny es realitza la segona Ruta de la Tapa, que ja 

està al carrer el díptic amb les tapes, que està molt “guay”, hi ha ganes de que arribi la data.  

 

I que el 17 i 18 de juny celebrem la sisena Fira del Vi i del Cava i que esteu tots convidats. Res més gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies Raquel. Té ara la paraula la regidora Elisabeth Romero, Regidora de Recursos 

Humans, Serveis Generals i Participació. 

 

Sra. E. ROMERO: Bé, jo parlaré de la oferta pública de Recursos Humans, dir que seguim treballant amb els plans 

d’ocupació i en aquest període des de l’últim Ple doncs s’ha incorporat sis plans d’ocupació. Dir que ja hem fet la 

incorporació de l’enginyer, l’arquitecte s’incorporarà també l’1 de juny i que també s’ha incorporat la tècnica auxiliar 

de participació ciutadana. Vull donar-los la benvinguda i que tinguin grans èxits en la nostra ja gran família, com és 

aquest ajuntament.  

 

Processos pendents de tribunal, estaria el tècnic auxiliar de fires que encara no tenim data del procés ni tribunal i les 

borses de TEI, mestres i monitora de les escoles bressol. 

 

Donar les gràcies als nois de pràctiques, hem tingut fins ara tres nois de pràctiques, quatre perdó. l’Elena Rodríguez 

de IES Palau, l’Oriol Paricio Vallés  del IES Esteve Terrades, el Dani Barreto estudiant de la UB del Grau de gestió 

d’Administració pública i el Francisco González de IES Bernat el Ferrer. Donar-los les gràcies, perquè ells s’han 

emportat una miqueta a l’Ajuntament i nosaltres ens hem quedat una miqueta doncs de la seva experiència. 
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A nivell de My first job seguint intentant que la gent que és recent titulada es posi en contacte amb el Departament 

de Recursos Humans, doncs perquè tinguin la seva primera experiència laboral en l’ajuntament i poder obrir doncs 

aquesta vida laboral amb l’Ajuntament de Vallirana.  

 

I a nivell de participació ciutadana amb la incorporació també de Núria que és la noia, la tècnica auxiliar de 

participació, esperem donar els resultats del procés participatiu del PAM, doncs en el proper Ple de juliol. Aquí seria 

tota la informació, gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies Eli. Té ara la paraula el Regidor de Joventut el Sr. Àlex Llorca. 

 

Sr. A. LLORCA: Bona tarda a tothom. Jo parlaré... informar de que tenim obertes les aules intensives d’estudi al 

Casal de Joves, com fem cada any per aquestes dates, per tal de donar aquest espai oportú que necessiten els 

joves que s’estan preparant per la selectivitat que tenen ara al juny. I als universitaris que tenen ara també les 

exàmens finals. L’horari és entre setmana de deu del matí fins a les dotze de la nit, està obert el Casal i el cap  de 

setmana de nou de matí fins a les nou de vespre. Convido a tothom que vagi allà a estudiar perquè és un espai molt 

agradable i profitós per concentrar-se i poder estudiar.  

 

I també ja estem acabant de tancar la programació d’Estiu Jove d’enguany, que tindrem molts cursos i activitats 

juvenils al juliol, entre ells tenim cursets de formació que es faran al Casal, el de monitor de lleure i el d’iniciació al 

disseny de videojocs, també farem el festival de cloenda de l’agenda jove, farem una nit de concerts de grups joves 

de Vallirana, farem el tobogan aquàtic urbà que es va fer l’any passat, farem tallers al casal de joves de cuina, de 

bijuteria, farem una festa eivissenca, una tarda-nit de tornejos de diferents videojocs que l’anomenaren “Gamer 

Night Vallirana” i tornrà el cinema a la freca. Serà  un juliol molt, molt complert. Gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Àlex. Ara té la paraula el Regidor de Via Pública, mobilitat, Habitatge i POUM, 

Alejandro Lafont. 

 

Sr. A. LAFONT: Bona tarda. Jo voldria parlar a efectes d’informacions d’alcaldia de dos temes que considero que 

són força importants i donaran un caire de millora global al que és el municipi de Vallirana. El primer és el tema del 

Vallibús  que ens preocupa genèricament a tots. En el que realment ja estem pràcticament tancant les negociacions 

amb Sauret, de cara a millor el servei, incrementant expedicions amb les diferents línies. La intenció a efectes 

genèrics que és el que estem acabant de tancar i estem pràcticament al final, és que realment tinguem de dilluns a 

divendres pràcticament des de la set del matí fins a les vuit de la nit Vallibús, i als dissabtes als matins. I això que 

transcorri des del mes de gener fins al mes de desembre, tot l’any. 

 

El concepte és fins i tot ampliar diferents parades en el centre del municipi amb un total de cent. Amb proximitat 

sobretot el concepte són els horaris escolars, perquè realment es pugui utilitzar com a tal fi. És a dir, que tindríem 

parades d’inici i de final fins a  Vall d’Arús directament.  

 

El segon tema és el concepte de muntar, o s’està acabant de muntar la brigada d’actuació ràpida que no deixa de 

ser una ampliació de la brigada d’obres que tenim, però amb una funcionalitat molt clara, d’intentar realitzar les 

actuacions que puguin atemptar en  la seguretat de les persones en la via pública amb actuacions que es realitzin 

en menys de quaranta-vuit hores, depenen del seu grau. I això durant tot l’any en el 365 dies que tenim.  

 

L’objectiu és pràcticament que realment aquesta gent estaran supeditats per les urgències que directament puguin 

venir o des de la policia local d’aquí de Vallirana. I ja està. 
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Sra. ALCALDESSA: Moltíssimes  gràcies. Té ara la paraula la Regidora de Promoció Econòmica, Turisme i comerç, 

la regidora Núria Ruiz.  

 

Sra. N. RUIZ: Gràcies. Només volia comentar que ja ha començat el projecte de Vallirana Emprèn d’aquest any. 

Que aquest any s’incorpora dins del projecte del Maig Cooperatiu que organitza la Xarxa d’Ateneus Cooperatius del 

Baix Llobregat, dins d’aquest projecte s’estan desenvolupant diverses actuacions aquí a Vallirana com són al taula 

de treball del propi Ateneu Cooperatiu, la jornada de portes obertes a entitats d’economia social, la primera taula 

d’intercooperació de Vallirana que ha tingut lloc avui, a part de tot el projecte Q.M que s’està fent a l’escola Pompeu 

Fabra.  I bé aquest és el compromís que des de fa anys té l’Ajuntament amb el Foment de l’Economia Social i 

Cooperativa. I aquest any aquest compromís s’ha vist reconegut amb la inclusió del Projecte Vallirana Emprèn, al 

Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya que entrega la Federació de Municipis de Catalunya. 

 

I després...  Quería contestarte una pregunta que me hiciste el Pleno pasado sobre el coste del Plan Estratégico de 

Comercio. 2.400 €. 

 

Sra. ALCALDESSA: Moltíssimes gràcies, Núria. Té ara la paraula el Regidor de Medi Ambient i Governació, el Sr. 

Òscar Suñé. 

 

Sr. O. SUÑÉ: Hola, com toca per aquestes dates i demano col·laboració a tota la ciutadania, la precaució i posar 

molt d’èmfasi en intentar reduir el tema dels mosquits, sobre tot els mosquits tigre. És important recordar els consells 

que es donen d’ intentar evitar diferents recipients d’aigua, d’intentar evitar l’acumulació de zones en que tingui lloc 

aquest creixement d’aquests mosquits. També dir que des de que vam començar aquesta campanya del Ben Net 

Ben Fet, tinc que, encara que queda molta feina, sí tinc que donar notícia de que cada cop més el servei de recollida 

de poda i de voluminosos va en augment, o sigui portem vàries setmanes que està augmentant tot aquest servei. 

Encara així hi ha molta gent que costa que s’acostumi a no deixar les coses sobre els contenidors. Demano la 

col·laboració de tota la ciutadania per evitar que malmetin la imatge del poble amb aquestes accions incíviques. 

Com dic, s’estan augmentant molt les peticions de recollida a la porta, això és una bona notícia, creiem que s’està 

donant el servei  i a més  s’està facilitant molt aquest servei, però encara queda molt recorregut. 

 

I per últim és va iniciar el 17 d’abril la campanya de desarbrat dels carrers de Vallirana. Sí que és cert que no vam 

poder calcular els períodes de pluja i això va provocar que a molts llocs l’herba creixés més del normal. També cal 

dir que des que aquest Ajuntament va aprovar la moció de no utilització d’herbicides amb glisofats, això provoca que 

els treballs de desarbrat siguin més assidus i més importants. Tenim 110 kilòmetres de carrer, tenim més de  1000 

passejos i escales i bé s’estan fent reforços i els treballs per poder condicionar aquestes feines. Ja fa dos anys que 

tenim aquest contracte, però encara així estem reforçant amb els Plans d’ocupació que tenim a la tarda de neteja 

viària, com hem reforçat per aquesta crescuda d’aquestes últimes pluges amb el servei de jardineria, que és d’agrair 

el seu esforç i la seva feina. Gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Òscar. Té ara la paraula el Regidor d’Urbanisme i Barris, el Sr. Jordi Urrea. 

 

Sr. J. URREA: Gràcies. Bé durant aquesta setmana s’han estat col·locant a diferents indrets de la població uns 

cartells de manera que, cartells participatius, de manera que tothom pugui dir la seva, si tenen que enganxar un 

cartell, doncs aquest és el lloc idoni.  

 

Vallirana tot i tenir una ordenança que  prohibeix posar cartells a segons quins llocs, la veritat és que últimament 

estava proliferant bastant l’aparició de cartells des de “perdido lorito” hasta “me ofrezco como pintor barato” i cartells 

que s’enganxen per tot arreu i l’únic que fan és embrutar el nostre poble. Amb la col·locació d’aquests cartells 

aquests “mopis” que es diuen que venen a sumar els quatre tòtems que teníem rodons, eren quatre, amb la 
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col·locació d’aquests elements pensem que donem ja un bon espai perquè la gent pugui penjar cartells i dir la seva, 

ja sigui a través d’entitats o individualment, però que aquest és el lloc idoni i a partir d’aquí intentarem doncs que 

aquelles persones a títol individual o les entitats doncs utilitzin aquests espais i deixin d’embrutar la resta de la 

població, ja sigui a través de les façanes on enganxen cartells com els mobiliaris urbans que l’únic que fan és 

embrutar i donar mala imatge.  

 

En quant a les obres dir-vos així d’obres importants, el tema dels vestidors de la pista poliesportiva està  amb els 

seus últims dies d’exposició pública, si no hi ha al·legacions, doncs es passarà a presentar un plec perquè les 

empreses presentin ofertes per realitzar aquest projecte.  

 

En quant a la rehabilitació de la Casa Mestres que ja es va fer la obertura de pliques i es va adjudicar la direcció 

d’obra amb un equip d’arquitectes com una empresa adjudicatària. En aquests moments estem realitzant tot el que 

és paperassa, formalització del contracte, els avals, i en breu esperem començar realment l’obra.  

 

I l’altra gran obra que també tenim en marxa és el nou pavelló. Dir-vos que esperem si tot va bé i no hi ha 

entrebancs que el mes que ve tindrem el projecte, un cop el tinguem el que es fa és posar en exposició pública els 

dies que corresponen perquè la gent pugui dir la seva. A partir d’aquí si no hi ha al·legacions es traurà  un plec  i a 

licitar l’obra i pot va bé començar també aquest any. Res més gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Jordi. Bé per acabar  m’agradaria explicar tres temes. Per una banda vam 

tornar a rebre el premi Infoparticipa per la qualitat de la informació i la transparència de la web municipal. Doncs des 

d’aquí tenim que felicitar doncs a tots el  personal de l’àmbit de comunicació i d’alcaldia, doncs que fan possible 

l’actualització  de tota la informació de la web, dia a dia. I llavors per nosaltres el sol fet de tenir aquest 

reconeixement jo crec que també és important, perquè reconeix que tota la documentació i tota la feina que hi ha a 

la web. S’ha de pensar que cada any van modificant els diferents indicadors i aquet anys eren bastant complicats, 

però quasi quasi vam estar al 100% i jo crec que bé és una bona notícia i això volia reconèixer la feina de 

l’Ajuntament i dels professionals que hi treballen.  

 

També en aquest sentit des de la Federació de Municipis i des de la Fundació Carles Pi i Sunyer ens han fet un 

reconeixement a l’ajuntament de Vallirana per les bones pràctiques, consideren que som un ajuntament innovador i 

que d’altres ajuntaments també poden aprendre de les bones pràctiques que tenim. En concret han identificat  com 

a bones pràctiques el programa Vallirana Emprèn que ha comentat la Regidora Núria Ruiz que és el que ajuda a 

aquelles persones emprenedores, les forma i també les dota de les eines i recursos per poder fer el pla d’empresa i 

després poder engegar el seu projecte empresarial  ja sigui cooperatiu o mitjançant fent-se autònom o creant una 

empresa.  I desprès l’altra bona pràctica que s’ha destacat és la targeta del comerç solidari. Amb aquest targeta és 

doncs la targeta que té la Unió de Botiguers amb la qual nosaltres utilitzem a través de Serveis Socials, es carrega 

aquesta targeta amb diners, 50 o 100 euros, i llavors aquelles famílies que tenen més necessitats nosaltres els hi 

podem donar aquestes targetes directament des de Serveis Socials i a la vegada també fomentem el comerç local i 

la cooperació amb la Unió de Botiguers. Aquestes són dues bones pràctiques que ens han reconegut. També ens 

han reconegut com a pràctica significativa la Taula de Cooperació Social i Treball en Xarxa que també ja coneixen 

els regidors. 

 

Bé i després ja parlar de com està la Variant. Suposo que molts de vosaltres doncs heu vist les últimes notícies, bé 

vam fer una convocatòria de la Comissió de la Variant degut a les últimes  informacions doncs que havien aparegut. 

En concret va haver-hi una visita de Rajoy i després del Ministre de Fomento en les quals doncs ells donaven unes 

dades sobre la finalització de la Variant que van generar òbviament molta angoixa en tots els membres de la 

Comissió de la Variant, ja que estaven parlant d’una finalització  al 2019. Així mateix la presentació de Pressupostos 

Generals pel 2017 també amb la part on s’explica, on s’especifica la partida pressupostària per la Variant de 
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Vallirana es van posar diners, força per l’any 2019. Amb la qual cosa des de la Comissió de la Variant ens vam 

reunir, vam estar parlant i vam fer diferents accions, entre elles demanar tenir una reunió a nivell de Ministeri, fer una 

visita d’obres, també vam demanar que ens donessin el pla de treball de l’obra i bé doncs vam tenir una primera 

resposta per part del Secretari General d’Infraestructures i vam tenir una reunió al 10 de maig a Madrid. En aquesta 

reunió que vam anar amb un representant de la ciutadania que forma part de la Comissió de la Variant, amb el 

regidor que s’ocupa del tema, en Jordi Urrea i jo mateixa. Aquesta reunió que vam tenir a Madrid va ser bastant 

decepcionant en el sentit de que ens van explicar que l’obra anava bé, com ja sabíem i ja ens havien informat  des 

de  Demarcació de Carreteres, s’havien acabat els treballs del que era el túnel i no s’havia trobat cap mena de 

imprevist, que això anava bé, però no ens van voler donar una data de finalització. Bé, nosaltres el que sí que 

volíem és que ens donessin tal i com ja havien fet en declaracions farà uns anys, amb les quals la ministra Ana 

Pastor quan va visitar la Variant de Vallirana va dir que les obres acabarien al desembre del 2017. També l’actual 

Ministra de Sanitat Dolors Montserrat també havia dit que les obres finalitzarien a final de 2017 i el Secretari General 

d’Infraestructures per telèfon a mi em va dir que les obres finalitzarien el desembre del 2017, doncs que donessin 

una data. No la van donar i no la volen donar, no volen agafar-se els dits i això és el que ens van explicar.  

 

De la mateixa manera la setmana passada doncs, des de la Delegació del Govern aquí a Catalunya ens vam posar 

en contacte d’una banda amb el Senador Cleries que havia demanat una visita d’obres i també hi havia prevista una 

visita del Delegat del Govern el Sr. Enric Millo al divendres passat. Finalment ens van dir que per qüestions 

d’agenda el Sr. Enric Millo no podia venir, però ens van dir que si podia anar a acompanyar al Sr. Cleries a fer la 

visita. Jo vaig reclamar que hi poguessin anar tots els membres de la Comissió de la Variant o almenys una gran 

representació amb regidors de tots els partits polítics que conformen el Ple i també amb aquells ciutadans a títol 

individual que formen part de la Comissió que així ho volguessin. Ho vam aconseguir i el divendres passat doncs , 

aquells regidors que van poder van venir i vam  veure en primera persona, com estaven les obres les túnel. També 

vam rebre una explicació molt extensa de com eren les feines, de com s’estava fent tot l’encofrat del túnel, com va la 

impermeabilització i finalment també la visita va poder acabar estrenant el túnel. Llavors vam poder passar amb els 

nostres propis cotxes per un dels túnels i bé vam poder veure com estava l’obra. La visita va ser força interessant i 

bé vam veure no només els treballs que s’estan fent fora de l’obra tant a la zona de la Barquera com a la zona de la 

Llibra, sinó també la part interior del túnel. No obstant hem d’estar a sobre i hem d’exigir tenir una data i que tot 

aquest procés que estem vivint  a nivell polític, aquest xoc de trens entre el Govern de la Generalitat i el Govern de 

l’Estat, doncs que no surti com a perjudicada la Variant de Vallirana. I aquesta és la nostra feina que crec que hem 

de fer i hem de perseguir tots els regidors que conformem aquest Ple.  

 

I ara tancaríem aquí la part de la informació d’alcaldia i passaríem a la part de precs i preguntes per part dels 

regidors del consistori. 

 

Núm. 13.- Precs i preguntes 

Sra. ALCALDESSA: Hem de veure quins són els regidors que volen fer alguna pregunta, prec... Tenim a l’Omar, 

Enrique, Pepe, Josep. Àlia, Montse? No voleu...? doncs molt bé té la paraula el Sr. Omar Rodríguez.  

Sr. O. RODRÍGUEZ: Bé, gràcies, primer un prec aprofitant que aquest Ajuntament avui mateix en aquest Ple s’ha 

unit a la Xarxa Democràtica del Baix Llobregat, recordo que fa quasi gairebé un any vam presentar una moció per 

retirar una placa franquista que ara mateix resideix encara davant del Caprabo a l’altura del Bar Rancho, llavors crec 

que seria bo treure-la amb la major brevetat possible perquè jo personalment que camino per allà i veig la placa no 

m’agrada veure-la, i doncs aprofitant això estaria bé treure-la.  

I després unes quantes preguntes que van en la línia del que parlava el Jordi sobre el pavelló. Al últim Ple l’equip de 

govern ens va traslladar una sèrie d’informacions sobre una deficiència a la canalització de la riera, llavors en primer 

lloc saber si ja se sabrà el sobrecost que tindrà això. I desprès en el concurs on es van presentar els diversos 

http://www.vallirana.cat/


1032.03.2017 

Página 37 de 41 

 
 

Major, 329  Tel. 93 683 08 10  Fax 93 683 28 97  www.vallirana.cat  08759 VALLIRANA (Baix Llobregat) 

 

projectes una de les informacions que es demanava en el projectes era un estudi d’inundabilitat, llavors clar si es 

demanava aquest estudi no estenem perquè  nom es va saber que hi havia una deficiència. Llavors en aquest sentit 

com no sabem que es demanava en aquest estudi, doncs ens agradaria saber en què consisteix aquest estudi 

d’inundabilitat. 

I en aquesta mateixa línia si es demanava aquest estudi d’inundabilitat, com és que l’arquitecte municipal doncs no 

va detectar la deficiència en aquest sentit. 

A banda d’això vaig demanar en una instància una informació per saber qui ocupava ara mateix la plaça 

d’arquitecte, i aquí m’ho resol però continuo tenint el dubte durant els concursos qui va accedir a arquitecte perquè 

aquesta persona que aquí m’assenyala la instància, també és Cap de Serveis Tècnics, llavors aquesta persona 

exerceix d’arquitecte municipal i també de Cap de serveis Tècnics? Perquè el dubte no me’l aclareix. 

I a banda d’això, qui exerceix actualment d’arquitecte municipal, perquè la instància no m’aclareix el dubte. Bé és 

això. Gràcies. 

Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies Omar. Té ara la paraula el Sr. Enrique Giraldez. 

Sr. E. GIRALDEZ: Gracias. Bien hablando de placas, i es la verdad lo que dice Omar que esa moción que dice que 

se aprobó por unanimidad de retirar la placa franquista que había. También desde Ciudadanos presentamos una 

moción para retirar una placa que hay en el parque central con el nombre de Jordi Pujol Soley, teniendo en cuenta 

los últimos acontecimientos y teniendo en cuenta que el hijo ya está en la cárcel en el nombre del padre y del 

espíritu, y que la madre superiora va firmando cheques para que las abadesas y los capellanes vivan bien, yo creo 

que en esa familia el único que no está imputado tiene pelo, va a cuatro patas y dice “guau”. Por lo tanto pediríamos 

que dignificaran el Parque Central y retiraran de una vez ya la placa del Sr. Jordi Pujol i que se quedara el nombre 

del anterior alcalde, eso sí, pero al menos que se retirara el nombre.  

Y también comentar una cosa que me ha llegado hoy de las compañeras de aquí de la limpieza. Se trata de si se 

puede dar solución, del pasadizo este hay aquí detrás, donde los fines de semana y por las noches, aquí se está 

haciendo un botellón, se han encontrado defecaciones, se están encontrando jeringuillas… y si hay la posibilidad 

que durante la noche se pudiera cerrar y abrirse como se abre por ejemplo el aparcamiento subterráneo del parque 

central que se abre por las mañanas también. Si pudiera ser que se cerrara este espacio para que los fines de 

semana, porque esto es un peligro para los niños, para las personas que pasamos por aquí como para los 

trabajadores de la limpieza que están recogiendo jeringuillas y de todo. Vale, gracias.  

Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Enrique. Té ara la paraula el Sr. Pepe Àvila. 

Sr. J. AVILA: Sí, dos preguntetes només. La primera és per l’Òscar Suñé has parlat de les males herbes que han 

sortit, de que s’estan fent treballs, em sembla molt bé que es reforci contractant a gent. Però vull saber quin és el 

criteri per anar per zona, o sigui on es va cada mes, quin és el criteri, perquè ho dic, perquè em sembla que va una 

mica a demanda i ho dic pel fet perquè en el post “No eres de Vallirana...”la gent penjava situacions on la herba ja 

semblava una selva i al dia següent es tallava, i fins i tot tu vas participar en aquest post i vas demanar informació 

per veure a quin carrer s’havia d’anar. Saber si va a demanda o si hi ha un sistema que es segueixi per tallar. 

Segona pregunta aquesta crec que seria pel Jordi, fa ja una anys quasi, bé no hi arriba, vam aprovar una moció en 

la qual dèiem que aquest any havíem de fer una Comissió per parlar dels  pressupostos participatius, bé ja portem 

mig any quasi, es farà aquesta Comissió? Quan es farà?. Només informar-me. Gràcies. 

Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Pepe. Té ara la paraula el Sr. Josep Busquet. 
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Sr. J. BUSQUET:  En l’anterior Ple demanava si hi havia algun possibilitat per ampliar al cap de setmana l’autobús 

de Soler i Sauret fins el Broggi. Vau comentar que si preparàvem una moció podíeu recolzar-ho. Des del nostre grup 

municipal vam fer una petició a la Secretaria d’Infraestructures i mobilitat i ens han contestat. Ens han constatat 

dient-nos totes les  possibilitats de línies que hi ha en aquests moments. La línia directa que tenim durant la setmana 

que és la 567, fa aquest trajecte en 50 minuts. Després tenim altres possibilitats amb la línia 50, 57 i tal fent 

transbordaments amb pagament únic, com la línia 157 que és la de Collblanch o amb la 566 que és l’autobús de 

Corbera i també una altra combinació  a través de Molins de Rei. I de cara al cap de setmana ens plantegen que la 

solució que hi ha seria el transbordament a Sant Feliu a través del TRAM-BAIX. La línia directa nostra triga 

aproximadament 50 minuts, el transbordament amb el TRAM-BAIX triga una hora aproximadament o menys, amb lo 

qual ens diuen que donada la poca demanda que hi ha és molt difícil que puguin fer qualsevol tipus d’ampliació. Si 

que Alejandro et deixo tota la informació perquè tinguis tots els horaris, tota la història,  per si voleu publicar la 

informació perquè sàpiga tothom com està el tema. Considero que no és necessari fer una moció perquè ens 

contesten directament dient-nos que no hi ha possibilitats de fer aquesta millora. Això és tot. 

Sra. ALCALDESSA: Moltíssimes gràcies Josep per aquesta aportació, que bé estudiarem, analitzarem i que 

moltíssimes gràcies per la feina que has estat fent. Respostes. Sí d’acord, doncs Jordi. 

Sr. J. URREA: Bé per ordre no?. En principi el projecte del pavelló encara no el tenim per lo qual són aproximats els 

diner que et diré ara, el sobrecost que representa el que s’ha de fer a la riera és aproximadament 250.000 €. 

Espero el mes que ve tenir el projecte amb lo qual quan ens torner a veure en el proper Ple podré donar-te 

exactament el sobrecost però la cosa ronda el quart de milió, 250.000€ que se’n van pràcticament en fer un altre 

túnel paral·lel a l’existent de 5,5 per 2,5 metres. Deu nidó el forat que tenim que fer. Quan estàs actuant, i en aquest 

cas el fet de fer un pavelló o voler fer un pavelló al costa de la riera, quan estàs actuant al costat d’una riera és 

imprescindible que demanis els permisos a l’ACA i l’ACA et demana un estudi d’inundabilitat. Sense aquest estudi 

d’inundabilitat a priori difícil és saber si lo que està fet és suficient o no. Un cop realitzat aquest estudi d’inundabilitat 

, el que fa és calcular, els enginyer t’ho sabrien explicar millor, calcular quin és el dia de màxima vinguda d’aigua, 

que pot passar en 500 anys, és a dir, en 500 anys endavant quin és el dia en què hi pot haver la màxima vinguda 

d’aigua. I el que has de fer és una obra suficient perquè tota aquella aigua passi per sota i no passi per sobre. La 

sorpresa ha estat que quan hem demanat aquest estudi d’inundabilitat hem vist que tota aquesta màxima vinguda 

d’aigua no passava, no era suficient el forat que hi havia fet. Però fins que no et poses a fer aquest estudi no ho 

veus. I qui va fer aquest pàrquing el seu dia doncs ho va fer sense comptar amb l’ACA, sense demanar permisos i 

sense demanar cap estudi d’inundabilitat. Que per què ho ha fer així? Bé era com deien la independència municipal. 

Foto lo que em dona la gana i ja està. Nosaltres no. Anem a parlar amb l’ACA es fa estudi d’inundabilitat, amb 

aquest estudi comprovem que el que hi ha no és suficient i hem de fer càlculs per poder demostrar  a l’ACA que el 

dia que hi hagi una màxima vinguda d’aigua per aquest indret passarà tota l’aigua per sota i l’edifici que es posarà al 

costat no tindrà cap incidència amb la riera. 

En quan a qui ocupa la plaça d’arquitecte. Hem tingut canvi de la plaça d’arquitecte i tornarem a tenir canvi ara. La 

persona  que ocupava la plaça d’arquitecte que era l’Albert ha fet una promoció interna i ara és Cap del Servei 

Tècnic, tot i que ell continua essent arquitecte, però ja no ocupa la plaça d’arquitecte. Era l’arquitecte municipal i ha 

promocionat i ara és Cap de Serveis Tècnics. La seva plaça ara l’ocupa en David, David és l’arquitecte municipal, 

mentre l’estat  ocupant en David, que l’estat ocupant interinament s’ha fet un procediment que acaba d’anunciar-nos 

la Eli, que en breu qui ha guanyat, s’ha fet un concurs públic en què han optat diferents persones i qui ha guanyat en 

breu, esperem el dia 5, si no m’equivoco, primers del més que ve, vindrà la persona que ha guanyat el concurs, que 

és una noia que ve de Rubí. I aquesta serà la que ocuparà la plaça d’arquitecte, mentre, ja et dic per no quedar-te 

sense arquitecte la cobreixes interinament. En el moment que Albert ocupa la plaça de cap contractes un arquitecte 

metre generes tot el procediment, tot el procés per contractar, per fer les proves i contractar un arquitecte. En aquest 

cas serà una noia. I penso que ja t’he contestat a totes les teves inquietuds.  
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Sr. O. SUÑÉ: Bueno Pepe. Hi ha una programació per barris. El dia 17 va començar pel que són dues zones  

paral·leles. Hi ha unes feines que són tema de passatges i escales que fa normalment el pla d’ocupació, i està  tot 

l’any donant voltes sobre els mil passatges i escales que hi ha a Vallirana. I apart hi ha l’empresa contractada que és 

la que s’encarrega de fer..., que vam contractar l’any passat i està fent les feines aquest any que ara portarà, hi ha 

tres equips de dues persones cada equip que estan fent diferents tasques, van començar pel barri de Bassioles i 

s’està..., hi ha una programació de barris. D’acord?. 

No anem a demanda, inclús quan tu parles del post i jo pregunto el carrer, li demano el carrer per informar-li quan 

passaran, no per quan jo vull passar. Sinó quan passaran per donar informació, jo crec que donar informació a la 

ciutadania és el correcte, al igual que rebre la informació sigui pel canal que sigui inclús si un veí m’atura pel carrer i 

s’apropa i em diu agraeixo aquesta col·laboració per millorar la situació del poble. Però això no significa que anem a 

demanda, lo que si agafem la informació igual que tu agafes informació per poder fer les preguntes del Ple, 

d’acord?. Llavors a partir d’aquí és bo escoltar al poble crec jo no Pepe?, doncs vinga, anem a treballar.  

Sra. E. ROMERO: Pepe quan contesti jo el tema de les preguntes dels pressupostos participatius, mira, Núria s’ha 

incorporat aquest dilluns i jo com  a Regidora de Participació Ciutadana, m’he marcat tres objectius d’aquí a final 

d’any. En primer lloc com he comentat volia donar resultats del procés participatiu del PAM i els vull donar al juliol, 

així que s’ha de fer tot el recompte i mirar i veure, i estudiar quin ha sigut... com ha anat tot el procés. En segon lloc 

pressupostos participatius, perquè saps que nosaltres sempre tenim la intenció i la voluntat d’aprovar pressupostos 

a nivell de mes o menys al novembre, del Ple de novembre. I la nostra intenció és veure de quina manera podem fer 

aquests pressupostos participatius que vam agafar el compromís de poder-los posar a disposició, de que pogués 

participar l’oposició. I aquest és un dels tres objectius que m’he marcat, aquest seria el segon. I el tercer objectiu 

serà posar en marxa de cara l’any que bé amb col·laboració per transversalitat amb educació el Consell d’Infants. 

Aleshores aquesta noia s’ha incorporat dilluns, deixem una miqueta que paeixi i que miri tota la documentació, però 

és voluntat d’aquest equip doncs complir allò que parlem, d’acord?.  

Després puntualitzar dues cosetes que ha dit el regidor, nosaltres contestem la instància en funció..., des de 

Recursos Humans, per tema de lo de l’arquitecte en funció de la pregunta que tu fas. El per què o en quin procés 

estava, o tot això, clar aquí ho desconeixem, nosaltres et contestem en relació a lo que tenim  a la RLT i del què 

aprovem. No, clar però més que res perquè ell t’ha donat una explicació i nosaltres doncs t’hem donat doncs una 

series de noms i una sèrie de coses que preguntaves i nosaltres ens cenyint a vegades a la pregunta de la instància, 

d’acord, més que res per això, no per una altra cosa, un aclariment. 

Després a nivell de la neteja de lo que has comentat del carreró, ho dic perquè a nivell de Serveis Generals el 

contracte de neteja recau als Serveis Generals i portem una miqueta des de la nostra regidoria. Sabem l’incident 

que va passar amb el tema de lo que deies de las “jeringuillas”. El protocols també s’ha de seguir, tal i com s’han 

especificat per recollir les coses i tal. Malauradament va ocórrer un incident i vam estar preocupats des del minut 

zero per la treballadora, que està bé. I lo del tema del tancament ho podem valorar, el que passa és que hi ha una 

cosa molt important que és el tema del civisme. La gent, a vegades tu pots posar moltes mesures, però la gent és 

incívica, és com la neteja de l’ascensor, és una llàstima, perquè es neteja cada dia, a primera hora del matí, però 

malauradament doncs la gent és a vegades com és i no pots fer-hi a vegades grans coses. De totes maneres ho 

mirarem, ho parlarem si es pot tancar o no i veiem  el que. No et puc dir ni un si ni un no, perquè s’ha de valorar 

diferents aspectes d’accessibilitat de tot i veiem el què. No em deixo res no?. Ja està. 

Sra. ALCALDESSA: Bé  doncs jo crec... sí el tema de la placa franquista que comentava l’Omar. 

Sr. J. URREA: Perdona,  és que vam fer una carta perquè clar és una comunitat de propietaris i vam fer una carta a 

la comunitat de propietaris sol·licitant permís per poder actuar. No em consta que ens contestessin, tornarem a 

insistir, tornarem a parlar amb la comunitat sense el seu permís no podem anar allà a treure-la, però tornarem a 

demanar permís per retirar-la. 
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La resposta és la mateixa, no ho dic perquè no és la primera vegada que ho comenta. La resposta és la mateixa que 

se’t va donar el seu dia, Enrique. No és una placa que honri la figura del Sr. Jordi Pujol. El Parc Central el va 

inaugurar el Sr. Jordi Pujol, ens agradi o no ens agradi sigui qui sigui el Sr. Jordi Pujol, en aquell moment era el 

President de la Generalitat, i com a President de la Generalitat va venir aquí i va inaugurar el Parc Central.No és un 

monument al Jordi Pujol, és una placa que diu que el Sr. Jordi Pujol ha vingut aquí com a President de la Generalitat 

de Catalunya i ha inaugurat el parc Central. I això és un fet que ens agradi o no ens agradi, és així. Ens pot agradar 

o no ens pot agradar però el Sr. Jordi pujol ha sigut President perquè molts ciutadans l’ha votat, t’asseguro que meu 

no n’ha tingut cap de vot, ni un. Dels meus companys no ho se, no parlaré en nom dels altres, però ens agradi o no 

ens agradi, aquest senyor ha estat President i mentre ha estat President en una de les seves actuacions va venir a 

Vallirana i va inaugurar el parc Central, ens pot agradar o no ens pot agradar però és un fet. I aquesta placa l’únic 

que diu és aquest fet. Vull dir no l’honra, no és un monument al senyor Jordi Pujol que efectivament si fos així 

estaria més que retirat.   

Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Jordi. Per acabar una mica sí que m’agradaria explicar quines són les vies oficials de 

queixes que té l’Ajuntament. I també posar uns número sobre aquestes queixes i la resolució que tenen, per tampoc 

no generar falsedats. Llavors a nivell de queixes tenim diverses vies, una seria la seu electrònica, amb els quals la 

gent pot entrat en la web i a partir d’aquí es genera un tràmit amb el qual es fa una queixa electrònica, una instància 

electrònica. Per aquesta via hem tingut  vuit entrades el mesos d’abril i maig.  

Després tindríem les queixes presencials, que són aquelles que fan les persones, doncs que s’apropen aquí a 

l’OAC, ja sigui aquí a l’edifici de l’Ajuntament o a Serveis Tècnics. A nivell presencial tenim anotades en abril i maig 

set queixes, és  a dir, que també és una via important.  

Per altra banda tenim l’aplicació de mòbil, n’hi ha una aplicació de mòbil per Android que si vas la botiga d’Android i 

poses “Vallirana al mòbil” és molt senzilla, molt intuïtiva i per aquí també pots fer queixes, fer fotografies i es rep des 

de l’àrea de Comunicació i Alcaldia. Bé durant els mesos d’abril i maig hi van haver vint-i-nou queixes que van entrar 

d’aquesta manera.  

Després n’hi ha d’altres, bé ja comentava que podia ser que li arribin a enviar al regidor, via meva, via gent que em 

va aturant pel carrer o que m’envia “mails” directament. Aquests “mails” els derivo també a alcaldia i llavors entrem 

una queixa. Llavors per aquesta via en tenim catorze entre el mesos d’abril i maig, és a dir, en total cinquanta-vuit 

queixes per les vies oficials. Clar,  hi ha algunes queixes que són més senzilles de resoldre que d’altres. Ho dic 

també a l’hora de poder donar una solució. No és lo mateix haver de tallar unes herbes que si n’hi ha una queixa 

sobre un tema urbanístic complex, unes queixes que poden haver-hi entre veïns. Ja dic la tipologia de queixes és 

molt gran, llavors per exemple les diferents queixes tenim anotades dues de temes d’aigua; dues de temes d’ajuts 

socials; tres d’animals; quatre d’aparcaments; tres d’enllumenat, una d’escombraries; cinc de manteniments de pacs 

i fonts; set de manteniment de la via públic; cinc de neteja de parcel·les; dos neteja de la via pública; seguretat 

ciutadana; senyalització de la via pública; sorolls; telecomunicacions,  aquesta quan hem tingut alguna apagada que 

no funcionava internet o el telèfon doncs també tenim moltíssimes queixes el dia puntual que passa això, i les 

recollim i fem les actuacions que hem de fer, és a dir, hi ha una tipologia bastant àmplia. I ara a més a més des de el 

mes de març hem fet un nou projecte que encara no l’hem publicitat, que és el que direm “Alcaldia a peu de carrer”. 

Llavors això és que la persona d’alcaldia que està a l’OAC. Llavors atén directament totes aquelles persones que 

volen tenir o que tenen una queixa, que volen tenir una reunió amb l’Alcaldessa, que moltes vegades són persones 

grans que no tenen les possibilitats ni habilitats de fer la queixa via l’aplicació o la instància electrònica, llavors 

també s’ha habilitat. En dos mesos s’han atès 114 persones que han vingut aquí a l’Ajuntament, doncs per requerir 

alguna pregunta, informació, a vegades és una queixa i facilitar-los el tràmits. A vegades algú vol fer inclús un Síndic 

de Greuges, en aquest temps hem tingut entrada de dos Síndics de Greuges, doncs també s’ha de fer la tramitació, 

donem la resposta al Síndic, bé la via que necessiten. I bé volia aclarir aquest tema i òbviament des de l’àrea 

d’Alcaldia doncs treballarem per poder millorar-ho.  
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I una de les coses claus és un tema que he estat explicant al regidor Alejandro Lafont sobre la brigada d’actuació 

ràpida, un dels objectius d’aquesta brigada d’actuació ràpida és sobre tot de les afectacions de la via pública, poder 

detectar el nivell d’urgència que té aquella queixa, aquella incidència per poder resoldre-la en el menor temps 

possible, i així poder tenir els recursos de l’Ajuntament adequats per fer això, si hi ha un pal a la via pública, si hi ha 

hagut una esllavissada, si hi ha hagut una senyal que ha caigut, si hi ha unes herbes, si hi ha un panot que està 

trencat, si hi ha, bé les diferents incidències que puguem anar tenint, i esperem això que ho poder anar millorant dia 

a dia.  

I sense cap més tema a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió quan són les 20:48 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 
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