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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
EL DIA 30 DE MARÇ DE 2017 
 
Vallirana, 30 de març 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 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
Sr. JOSEP BUSQUET BOSCH 
Sr. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
SÍ ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
Sr. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C’s 
 
Sr. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
Sr. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
 
En dóna fe la Secretària, Sra. Maria Cacharro López. 
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S´excusa l´assistència de l´Interventor, Sr. Javier Goytisolo Marquínez. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 18:05 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del 
Dia: 
 
Sra. ALCALDESSA: Informa de que hi ha hagut una petita modificació en el text que es va remetre dilluns de la 
proposta d´acord núm. 12 de l´ordre del dia i perquè no hi hagi cap problema a l´hora d´aprovar-lo i de publicar, 
caldria que poguessin votar la petita modificació quan toqui el punt. El que es va informar a la Comissió Informativa 
és que són modificacions molt tècniques. El volum del pressupost es manté igual i l´únic és que per qüestions 
d´Intervenció hi ha unes partides que en compte de ser capítol II (compra de béns i serveis) es consideren 
inversions. Des d´Intervenció a l´haver el Ple, i tal i com estableixen les bases del pressupost calia que el Ple fes 
algunes petites modificacions. La diferència amb la informació que es va enviar dilluns seria que es creen dues 
noves partides d´inversions que serien “inversions en infraestructures” i “altres inversions noves en infraestructures 
en inversions parcs” i es donarien de baixa dues partides que es dirien “inversions en infraestructures” i “inversions 
parcs”. No es toca l´import total. La diferència és que en el moment en que des de Serveis Territorials s´ha volgut 
planificar aquestes obres, fixant-se en el número de partida la última part que es dóna de baixa, la partida 62500 que 
serien obres de mobiliari i es passa a 60009. És un tema molt tècnic però des d´Intervenció quan s´ha volgut fer la 
planificació de les obres ho han detectat i per poder modificar-ho, com s´han de crear dues partides noves, tot i que 
es donin de baixa dues partides pel mateix import, com diuen les bases del pressupost s´ha de posar a aprovació 
del Ple. Quan arribin a aquest punt es tornarà a explicar i a fer tots els aclariments que siguin necessaris. 

 

Núm. 1.- Aprovació de l´acta de Ple ordinari de 26 de gener de 2017 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna esmena a l´acta del Ple Ordinari de 26 de gener de 
2017. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

Núm. 2.- Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal número 17 reguladora 
dels preus públics 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora, Sra. Elisabeth Romero. Passa a llegir directament els 
acords. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
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Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 17 reguladora dels preus públics.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
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Sra. E. ROMERO: Aquesta Ordenança núm. 17, reguladora de Preus Públics, fruit d´un anàlisis, millora i 
actualització dels serveis que presta aquest Ajuntament, s´ha procedit a fer una adequació normativa. I això vol dir 
que aquesta Ordenança s´ha quedat com si fos un marc normatiu per poder fer altres Ordenances que regulin 
serveis que s´hagin de cobrar preus públics. Aquesta Ordenança no regula cap preu per establir cap servei, sinó que 
es crearia un marc normatiu per poder crear noves Ordenances. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: S´abstindran en aquesta Ordenança i en totes les demés, tret d´un parell d´Ordenances que sí 
que han tingut temps d´estudiar amb més detall. En aquest sentit agrairien, tot i que aquesta vegada sí que s´han 
enviat les Ordenances amb més temps, al Ple de novembre creu recordar es van enviar només amb un parell de 
dies. Aquest cop s´han enviat amb una setmana, tot i així necessiten més temps, perquè tot i que són canvis que no 
són profunds ni massa llargs, sí que els hi agradaria poder estudiar-les amb una mica més de detall. 
 
Sr. J. ÁVILA: També volen fer un prec que aniria relacionat amb tots els punts d´Ordenances, demanant més 
informació del que s´han trobat, en la mesura del possible. I per això en general, sempre que es donin les 
circumstàncies els hi agradaria saber quins preus pugen, no només els que queden igual que es van remarcar molt 
a la Comissió Informativa, però si hi ha hagut algun increment que es digui. Que s´expliquin els criteris que es 
segueixen per les bonificacions socials. Quins serveis estan externalitzats o s´han canviat d´empreses i aquí han 
detectat alguna Ordenança que han sapigut per altres vies que ha canviat l´empresa que ho portava. I quins criteris 
s´han seguit per atorgar aquests serveis a cada empresa. 
 
Sra. ALCALDESSA: Prenen nota i intentaran tenir les Ordenances treballades amb antelació perquè les puguin 
posar a disposició en dues o tres setmanes, i si s´escau fer una sessió amb Intervenció i que també tinguin aquesta 
informació de quins són els criteris. Tot i que durant aquesta setmana el Departament està a la vostra disposició i 
elles mateixes com a Regidores de l´àrea també les tenen per tot el que calgui. Intentaran fer-ho més avançat i la 
idea que tenen és que el pressupost es pugui donar amb molta antelació, així com els comptes. I el que comentava 
el Sr. J. Ávila sobre el tema de serveis externalitzats no sap a què es refereix. 
 
Sr. J. ÁVILA: El que els hi ha arribat, és que al punt 10, tema de la marxa nòrdica si no va errat, abans era una 
activitat que feia el CEM i sembla ser que ha canviat qui ho fa i ara ho fa una empresa. 
 
Sra. ALCALDESSA: Indica que això quan arribin al punt 10 es parli. Una de les coses que sí van implementar com 
a equip de govern, era que totes les Ordenances no votar-les de forma conjunta, sinó anar-les votant una per una, 
donant-li importància a cadascuna. Després a l´hora de les votacions també creuen que facilita el poder arribar a 
acords en algunes Ordenances. 
 
Sr. J. ÁVILA: Els hi sembla bé que es facin punt per punt, però si hi ha algun detall que se´ls hi escapa perquè això 
ni ho van dir ni ve a l´Ordenança. Seguint aquests criteris agrairien que ho comentessin, quan arribin al punt 10. 
 
 

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

Núm. 3.- Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal número 38 reguladora 
de la taxa per a l’aprofitament especial d’estances municipals amb motiu de 
la celebració civil de casaments a l’Ajuntament 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa.  
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 38 reguladora de la taxa per a 
l’aprofitament especial d’estances municipals amb motiu de la celebració civil de casaments a 
l’Ajuntament.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
 
Sra. ALCALDESSA: Aquesta Ordenança tal i com es va explicar a la Comissió Informativa sí que pateix un 
increment de preus i així es va esmentar. Aquesta Ordenança regula tots els tràmits per fer el casament en una 
estança municipal o que un Regidor pugui anar a un establiment a fer una cerimònia. Aquesta és una qüestió que ha 
anat incrementant en els últims anys i cada cop es fan més cerimònies al municipi. Tot va començar amb la 
possibilitat de celebrar cerimònies que fossin reals i això ha fet que molts restaurants del nostre municipi tinguin 
abundants demandes per poder fer aquestes cerimònies i això fomenta l´economia del municipi, perquè moltes 
vegades aquestes parelles també utilitzen serveis de les botigues del municipi, ja sigui fotografia, flors, roba... i 
creuen que ha sigut molt positiu. Les dades que tenen és que l´any 2013 des de l´Ajuntament es van fer 16 
cerimònies, a l´any 2016 el total van ser 59 cerimònies i a data 30 de març tenen ja confirmades 56 cerimònies al 
municipi i encara poden venir moltes més. Tenen bastant bona premsa a l´hora de fer aquestes cerimònies  i hi ha 
moltíssima gent, ja no només les parelles, sinó també els convidats que tenen un bon record del nostre municipi. 
Aquesta cerimònia consta d´una tramitació i coordinació amb les instàncies municipals, si és en horari fora de 
l´habitual de l´estança el pagament d´hores extres a les persones que ajuden, com p.e. el conserge; i també hi ha tot 
un tràmit administratiu que es fa des d´Alcaldia que consisteix en coordinar, redactar la documentació, el guió i 
també personalitzar, el que suposa moltes trucades i implicació per part del personal administratiu. És per això que 
s´incrementa el preu, ja que s´ha de repercutir el cost que té, per poder oferir aquest servei. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Aclarado por qué se sube el precio. La pujada de preu, de la quota tributària, es més gran dins 
de l´horari que regeixi l´estança de l´Ajuntament que fora. No hauria de ser a l´inrevés? Porque si está dentro del 
horario de Trabajo quizás se tienen que poner menos elelmentos que si mandas hacer la celebración fuera. Y la 
petición que haría desde su grupo municipal es que en el art. núm. 5.3. “si el desistiment es produeix amb menys de 
72 hores d’antelació no es procedirà a la devolució de l´import del casament”. Aquí pedirían que lo pensaran, y 
añadieran “Sí se devolverá el importe cuando el fallecido es uno de los dos contrayentes o muere un familiar directo” 
dentro de ese límite de las 72 horas. Cree que sería justo que si a 24 h de una boda se muere un familiar directo, 
lógicamente no se van a casar, por lo tanto, que añadan en ese texto la posibilidad de que se devolviera en ese 
caso el importe íntegro. 
 
Sra. ALCALDESSA: Sembla una bona apreciació, i mira si es pot incorporar. La veritat és que no van considerar un 
cas així, però ho anoten i ho incorporen i s´haurà de votar el canvi de text. Del que es parla és de tota la tramitació 
administrativa, i no de la cerimònia en sí, i que és igual en tots els casos i que es càlcul.la que té un cost d´uns 39 
euros: poder atendre als nuvis, d´agafar-li les dades, de la tramitació amb el Jutjat de Pau, de fer una entrevista, de 
personalitzar, de fer el guió i tota la documentació. Tot això són hores del personal administratiu d´Alcaldia que s´ha 
de repercutir en aquest servei que finalment és el que gaudeixen els nuvis. Si ells no volen fer-ho d´aquesta manera 
tenen la possibilitat d´anar al Jutjat de Pau, i l´únic és que aquest té un horari molt restringit els divendres de 12 a 13 
hores en les dates que determinen. En el nostre cas ens adaptem. Si és una estança municipal en horari d´obertura 
aquí no hi ha cap cost afegit d´hora extra, ni de llum, ni de neteja, que també s´hauria d´imputar a la tramitació 
administrativa. 
 

Esmena a incloure en el punt 5.3. Ordenança Fiscal núm. 38: 
 
“Article 5. – Acreditació 
(...) 
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“3. Quan el dret a la utilització o aprofitament dels espais públics no s’exerceixi per causes 
imputables als subjectes passius, serà procedent la devolució de l’import corresponent, d’acord 
amb la següent escala: 
 
-           si el desistiment es produeix amb més d’una setmana d’antelació, la devolució serà del 

100%. 
-           si el desistiment es produeix amb més de 72 hores d’antelació i menys d’una setmana, la 

devolució serà del 50%. 
-           si el desistiment es produeix amb menys de 72 hores d’antelació, no procedirà cap 

devolució.  
 
Es retornarà el 100% de l´import quan la causa sigui la defunció d´un dels dos contraents 
o d´un familiar directe”. 
 

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

Núm. 4.- Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal número 9 reguladora de 
la taxa de serveis d’ensenyaments especials al centre de formació d’adults 
 
Explica aquest punt la Regidora, Sra. I. Villafaina. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per a la 
prestació de serveis d’ensenyaments especials al centre de formació d’adults.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
 
Sra. I. VILLAFAINA: El que es fa amb aquesta Ordenança és regular el tema dels estudis que es fan a l´escola 
d´adults municipal. Anteriorment havia un únic preu, que era de 32,00€ per tots els estudis. Des de el maig de 2015 
es va signar un conveni amb Diputació, per començar a impartir les proves d´accés de cicle mitjà i de cicle superior, i 
dintre del conveni la mateixa Diputació va establir un preu públic per les persones que volguessin participar en 
aquest curs. En el cas del cicle mitjà no podia excedir dels 50,00€, i del cicle superior de 75,00€. El que han fet és 
regularitzar aquesta situació fent una diferenciació dels preus i el que quedaria és que la resta de tarifes de la 
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matrícula de formació serien 32,00€; i 40,00€ pel curs escolar de les proves d´accés de cicle mitjà i 60,00€ per les 
de cicles formatius de grau superior. 
 
 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU i Ciutadans i  
l´abstenció de Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 
 
 

Núm. 5.- Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal número 14 reguladora 
de la taxa per a la prestació de serveis d’escola bressol 
 
Explica aquest punt la Regidora Sra. I. Villafaina. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 14 reguladora de la taxa per a la 
prestació de serveis d’escola bressol.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
 
Sra. I. VILLAFAINA: El que han fet amb aquesta Ordenança és recollir les propostes de servei que s´han vingut 
aprovant segons les necessitats dels usuaris a les escoles bressol. Augmentar sobretot en temes de quotes diàries 
per nens que estiguin escolaritzats, els que facin l´horari de matí esporàdicament puguin fer l´horari de tarda; també 
han ampliat, que abans només es podien escolaritzar o tot el dia o el matí, i ara es pot escolaritzar per la tarda, per 
donar resposta a una necessitat que també s´han trobat de famílies que potser estan amb els seus fills pel matí  i 
necessiten escolaritzar als seus fills en horari de tarda i això no ho tenien regularitzat. I la quota d´estiu de l´escola 
bressol, que fins ara era una quota que es feia dins del curs escolar i ara es diferencia del mes de juliol. 

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

 
Núm. 6.- Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal número 46 reguladora 
del preu públic de serveis juvenils 
 
 
Explica aquest punt el Regidor Sr. A. Llorca. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 46 reguladora del preu públic de 
serveis juvenils.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
 
Sr. A. LLORCA: En aquesta Ordenança és també una actualització per incloure els nous serveis que es fan des de 
la Regidoria de Joventut, que és bàsicament la venda de les bosses de pols de la festa Holi que es va fer l´any 
passat. I dir també que els preus públics que es tenien es mantenen igual. És més que res una actualització i una 
regularització d´aquesta Ordenança. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU i Ciutadans,  
i l´abstenció de Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 
 
 

Núm.7.- Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal número 48 reguladora 
del preu públic per a la participació a les accions de formació per a 
l’ocupació i de suport al teixit empresarial local 
 
Explica aquest punt la Regidora Sra. N. Ruiz. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
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l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 48 reguladora del preu públic per 
a la participació a les accions de formació per a l’ocupació i de suport al teixit empresarial local.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
 
Sra. N. RUIZ: El que han fet amb aquesta Ordenança és regular els preus dels diferents cursos que es fan des de la 
Regidoria, que serien els cursos d´idiomes, informàtica, manipulador d´aliments, primers auxilis i carretons 
elevadors. A més les accions formatives pel teixit empresarial. En el cas de les accions per l´ocupació el preu s´obté 
de dividir la despesa entre el número d´alumnes i la durada en mesos de formació. Només amb l´excepció del curs 
de carretons que té un preu de 120,00€, entenent que el col·lectiu al que va destinat no pot assumir aquesta 
despesa, s´estableix un preu públic de 60,00€. La resta d´accions queden amb el mateix preu. 
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Sr. J. ÁVILA: Els ha cridat l´atenció que aquesta Ordenança no té, a part del que ha dit la Regidora de Promoció 
Econòmica, no té cap bonificació social. I creuen que seria interesant que tinguessin uns cursos per formació. Vol 
preguntar per què no hi ha més bonificacions per aquells que ho necessitin més. 

 
Sra. N. RUIZ: Sí que és veritat que no està contemplat però s´ha de tenir en compte que també aquestes accions 
són accions per l´ocupació però no estan pensades només per gent en situació de desocupació. Estan pensades 
per millorar les aptituds del currículum a qualsevol persona, tant ocupada com desocupada. 
 
Sra. R. GARCÍA: Si hi ha alguna persona a la que se li hagués de pagar el curs, se li paga. La bonificació ve per 
Serveis Socials. 

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

Núm. 8.- Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal número 49 reguladora 
del preu públic per a la participació i les activitats desenvolupades a les fires 
i mercats  
 
Explica aquest punt la Regidora Sra. R. García. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 49 reguladora del preu públic per 
a la participació i les activitats desenvolupades a les fires i mercats.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
 
Sra. R. GARCÍA: El que fan realment és regular un preu per participació d´expositors, que és per cobrir una part de 
la despesa total de les fires. També regulen tot el preu d´activitat lúdica, sobretot de fira del vi, que és a on més es 
cobra. El que inclou és tot el servei de carpa, de seguretat, estovalles, cadires, connexió a llum i aigua, disposició 
d´aparcament al pàrquing de la Rambla Sobirania, muntatge/desmuntatge de la fira, i tot el suport tècnic de difusió 
de la fira. 
 
 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU i Ciutadans,  
i l´abstenció de Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 
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Núm. 9.- Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal número 50 reguladora 
del preu públic per a participar a l’acció formativa del programa Vallirana 
Emprèn foment de l’economia social i cooperativa  
 
Explica aquest punt la Regidora Sra. N. Ruiz. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 50 reguladora del preu públic per 
a participar a l’acció formativa del programa Vallirana emprèn foment de l’economia social i 
cooperativa.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
 
Sra. N. RUIZ: En aquest cas tampoc s´ha pujat el preu que ja es venia cobrant i l´únic que es fa és establir la 
fórmula per aplicar el preu públic, que és la despesa menys la subvenció que atorguen, dividit pel número d´alumnes 
per les 100 hores que dura el curs. I es preveu una bonificació del 100% del preu per aquells alumnes que hagin 
aprofitat el curs amb més d´un 85% d´assistència. 
 

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

 
 
Núm. 10.- Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal número 51 reguladora 
del preu públic per a la participació en les sortides o activitats de promoció 
turística guiades 
 
Explica aquest punt la Regidora Sra. N. Ruiz. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
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Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 51 reguladora del preu públic per 
a la participació en les sortides o activitats de promoció turística guiades.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
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Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
 
Sra. N. RUIZ: En aquest cas, seguint la mateixa fórmula de despesa dividit entre participants pel nombre de 
sortides, el que han fet és que totes aquestes activitats abans no tenien un preu com a tal, però com a activitats 
organitzades per l´Ajuntament quedaven encabides dintre d´altres Ordenances. En aquest cas el que s´ha fet és 
separar-les i fer un preu públic per activitats pròpies que s´organitzen des de l´àrea de turisme, de 3,00€ per 
participant. El tema de l´empresa, òbviament no es posa dins de l´Ordenança perquè no toca, depèn de l´import del 
contracte haurà de seguir un procediment de contractació o un altre i aquest any pot ser una empresa i l´any que ve 
pot ser és una altra. Per això posar cada any l´empresa que correspon portar aquest servei no toca dins d´una 
Ordenança d´aquest tipus. S´ha canviat l´empresa, sí. Fins ara ho feia el CEM, que a les últimes sortides de l´any 
passat ja van dir que aquest any no ho volien continuar portant. S´ha ofert a diferents empreses i entitats del 
municipi i al final el que ha sortit més econòmic és el que comentava el Sr. J. Ávila. 

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

Núm. 11.- Aprovació provisional de l´Ordenança fiscal número 47 reguladora 
del preu públic del centre d’interpretació del molí fariner de la Masia de Can 
Batlle 
 
Explica aquest punt el Regidor Sr. J.M. Arrabal. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
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modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 47 reguladora del preu públic del 
centre d’interpretació del Molí fariner de la masia de Can Batlle.  
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’anterior 
acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
l’última publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les Ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a 
Hisenda, carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
 
Sr. J. M. ARRABAL: També és una regulació de les Ordenances fiscals per millor diferenciar tenint unes 
Ordenances específiques. Aquí es mantenen els preus i bàsicament són preus per cobrir la despesa que origina 
material, subministrament i monitoratge. 

 
 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU i Ciutadans,  
i l´abstenció de Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 
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Núm. 12.- Aprovació inicial de la modificació pressupostària 3/2017 
 
Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
La Secretària informa que, com no ha passat per la Comissió Informativa s´hauria de ratificar la 
inclusió a l´ordre del dia, abans de passar a debat i votar el punt. 
 
Ratificada la inclusió d´aquesta proposta d´acord per UNANIMITAT. 
 
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: 
 
Aplicaciones pressupostàries a incrementar

432/15000/22706 Estudis i treballs tècnics 16.650,00

446/17201/62102 Inversió nova Obertura de franges 77.496,89

452/34299/62300 Material esportiu 7.000,00

TOTAL CRÈDITS A INCREMENTAR 101.146,89  
 
Segon.- Atesa la necessitat tècnica de reclassificar aquestes partides per adaptar millor la seva 
classificació econòmica a la Ordre EHA/3565/2008 per la qual s’aprova l’Estructura dels 
Pressupostos de les Entitats Locals: 
 

432/15000/60904 Inversions en infrastructures

432/15101/60905 Altres inversions noves en infrastructures parcs  
 
Considerat també l’informe de l’Interventor, 
 
PROPOSO 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment els següents crèdits extraordinaris finançats amb baixes: 
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Aplicaciones pressupostàries a incrementar

432/15000/22706 Estudis i treballs tècnics 16.650,00

446/17201/62102 Inversió nova Obertura de franges 77.496,89

452/34299/62300 Material esportiu 7.000,00

TOTAL CRÈDITS A INCREMENTAR 101.146,89

Aplicacions pressupostàries a disminuir 

127/15100/12000 Retribucions bàsiques funcionaris 6.716,67

127/15100/12100 Retribucions complement destí 2.662,94

127/15100/12101 Retribucions complement específic 3.234,01

127/15100/16000 Seguretat social funcionaris 4.036,38

446/17201/21000 Franges de protecció d'incendis 65.591,29

446/17200/62100 Obertures franges protecció Can Batlle 11.905,60

452/34299/22114 Material esportiu 7.000,00

TOTAL CRÈDITS A DISMINUIR 101.146,89  
 
SEGON.- Aprovar inicialment la següent reclassificació de partides pressupostàries, mantenint 
les seves dotacions inicials: 
 
a) Noves partides:  
 

432/15000/60904 Inversions en infrastructures

432/15101/60905 Altres inversions noves en infrastructures parcs  
 
b) Partides de baixa:  
 

432/1500/62500 Inversions en infrastructures

432/1500/62500 Inversions parcs  
 
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 
considerarà 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: Aquesta modificació del pressupost és una modificació que realment ni incrementa ni 
decrementa el pressupost municipal. I són més aviat unes modificacions tècniques. Per una banda el que es fa és 
agafar diners de Capítol I, és a dir del que està destinat a personal, per tal de dotar una partida de 16.650,00€, que 
es denomina estudis i treballs tècnics, que servirien per poder fer la contractació del enginyer a través d´una 
contractació de serveis. Això és perquè porten més d´un any buscant un enginyer per poder contractar per Capítol I 
perquè l´objectiu d´aquest equip de govern és poder tenir un enginyer en plantilla i no hi ha manera d´aconseguir 
tenir un enginyer en plantilla. Han buscat i continuen buscant per tot arreu, a través del SOC, en un últim intent han 
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posat un anunci a Infojobs a veure si el poden trobar. Prèviament han fet anuncis al BOP, dos processos de selecció 
els quals han quedat vacant perquè no hi ha hagut cap presentació d´enginyer per a incorporació a plantilla. I el que 
sí que han de fer aquestes actuacions i la única via és a través de la contractació d´una empresa que ofereixi aquest 
servei d´enginyeria per poder informar els diferents expedients que així ho necessiten. Per altra banda també des 
d´Intervenció passarien dues partides que es dedicaven al tema de l´obertura de franges de protecció que es passen 
a una sola partida que és “Inversió nova Obertura de franges”. I també seria per una qüestió des d´Intervenció que 
haurien d´estar en una partida d´inversió en la seva totalitat. 
També hi hauria un canvi en una partida que és material esportiu que també passaria del Capítol II, que és compra 
de béns i serveis, a Capítol VI. La previsió per altres anys era de compra de material i com aquest any la compra de 
material esportiu és mobiliari en la seva major part, ha d´estar coma  capítol d´inversió i per això es modifica aquesta 
partida. 
Però el pressupost es queda igual, amb el mateix import que es va aprovar i només hi ha aquests canvis per motius 
tècnics. De la mateixa manera es creen dues partides “Inversions en infraestructures” i “Altres inversions noves en 
infraestructures parcs” que mantenen els mateixos imports i el que fan és modificar el número de partida en funció 
de la instrucció comptable. 
 
Sra. M. ZAPATA: Vol preguntar què passa a l´Ajuntament de Vallirana amb els processos de selecció, i vol posar-li 
una mica d´humor, perquè en un aula de 30 alumnes quan suspenen 28 la culpa creu que és del professor. 
 
Sra. ALCALDESSA: Es van presentar 3 i cap va superar la prova administrativa, ja ni la tècnica. Aleshores per 
accedir a l´Administració pública tens pel tipus de categoria i de feina, una sèrie de temes que t´has de preparar. Si 
et presentes a una oposició i ja no passes ni tan sols la prova administrativa, no tens l´oportunitat de mostrar els 
teus coneixements tècnics. No és que posin les proves molt difícils sinó que és el temari que hi ha. Li sap greu. És 
l´oferta d´enginyer, que no és un auxiliar administratiu i llavors ens hem de quedar amb el millor enginyer per 
aquesta via. És lamentable que només es puguin presentar 3 persones. La feina d´enginyer estarà molt buscada i 
cotitzada però el tema és aquest i no poden baixar temari, ni la qualitat d´examen. En altres llocs no passa i sí que hi 
ha un volum important de gent que participa, es fan les proves i s´incorporen les persones que treuen millor 
puntuació, però ens ho prendrem amb humor i a veure si algú ha vist aquesta petició. 
 

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

Núm. 13.- Moció del PSC de l´Ajuntament de Vallirana sobre la millora de la 
qualitat educativa 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. I. Villafaina. 
 
Atès que la LOMCE aprovada pel govern del PP sense cap consens de la comunitat educativa és 
un atac a l’educació tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. 
 
Atès que les retallades educatives al llarg dels darrers anys han estat una constant per part del 
govern de la Generalitat i han tingut la voluntat d’afeblir l’educació pública. 
 
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer (el 3 
d’octubre de 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que 
van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a les escoles bressol públiques cap 
a l'escola concertada, tractant-se de les partides previstes per als anys 2012 i 2014, en concret, més 
de 42,7 milions l'any 2012 i 39 milions més el 2014 i que el traspassament d’aquestes partides de 
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les públiques a les concertades va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels 
recursos econòmics que havien de rebre. 
 
Atès que les diputacions han hagut d'auxiliar els municipis, però assignant ràtios/alumne molt 
inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida, Girona i Barcelona, i 
Tarragona en funció de la matrícula). I on aquestes subvencions no estan sota conveni ni fixades 
per llei, i per tant cada any subjectes a aprovació, amb la inestabilitat i incertesa que això provoca en 
els pressupostos municipals. 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per 
alumne i any a zero per part del Govern autonòmic i que són els ajuntaments, junt amb les famílies, 
qui estan suportant el sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 
Atès que la nostra aposta ferma i decidida d’una educació pública de qualitat ens ha portat a crear 
un Pla contra el fracàs escolar, per cooperar amb la comunitat educativa del nostre municipi i 
millorar les oportunitats dels nostres joves i infants. 
 
Atesa la preocupació de la comunitat educativa del pas de primària a secundària.  
 
Atès la voluntat de fomentar i donar continuïtat als projectes educatius entre primària i secundaria, 
recolzar l’autonomia dels centres així com optimitzar l’ocupació dels equipaments escolars 
 
Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és l'element que ha de 
vertebrar el futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en l'escola pública és la millor garantia 
per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats. Per tot això, creiem i defensem 
que ha de ser prioritat del Govern l'educació pública. 
 
 Per tant, proposem al Ple de l’Ajuntament de Vallirana els acords següents: 
 
PRIMER.-  Instar al Govern de la Generalitat que el Departament d’Ensenyament elabori una nova 
proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys 
a les escoles bressol de titularitat municipal per als cursos 2016-2017 i posteriors, que inclogui el 
compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i donar compliment a l’esmena del 
Pressupost de la Generalitat aprovada al Parlament de Catalunya que preveu la subvenció de 1.600 
euros anuals per plaça i el progressiu augment a 1.800 euros. 
 
SEGON.- Instar al Govern a rescabalar als ajuntaments la diferència pels recursos no rebuts des del 
curs 2011-2012, en concepte de subvenció a les escoles bressol municipals, de 1.600 euros anuals 
per plaça coberta. 
 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a establir una reducció de ràtios i no de línies als 
centres educatius, conforme amb la demanda real de la comunitat educativa. 
 
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat que elimini els augments de les taxes universitàries 
produïdes els darrers anys i a eliminar les taxes de la Formació Professional. 
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CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a dotar les escoles i instituts de les eines i equips 
humans necessaris per gestionar correctament i amb suficiència els alumnes amb NEE i fomentar 
una escola inclusiva real. 
 
SISÈ.- Donar suport a les comunitats educatives del municipi que vulguin transformar el seu centre 
en Escola- Institut. 
 
SETÈ.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al FAPAC i les AMPA 
i als centres educatius de Vallirana. 

 
 
Sra. M. ZAPATA: Vol demanar que aquesta Moció que presenta el PSC que la deixessin sobre la taula per una 
propera sessió donat que aquesta Moció es debatrà al Parlament de Catalunya la setmana vinent, com bé sap 
l´Alcaldessa, amb la voluntat d´arribar a un acord entre tots els grups parlamentaris. Consideren que seria una mica 
perdre el temps en una Moció que és molt interessant i que ens hi ocupa a tots. Demanaria que es deixés sobre la 
taula a l´espera del Parlament de Catalunya i sinó estan d´acord amb l´acord del Parlament de Catalunya la tornem 
a posar sobre la taula i en aquells moments, fins i tot es poden plantejar de presentar-la conjuntament. 
 
Sra. ALCALDESSA: És un punt de vista, el fet d´esperar a que el Ple del Parlament de Catalunya debati aquests 
punts, però de fet estan parlant a cada Ple del Parlament, a on es debaten diferents Mocions que venen d´unes 
interpel·lacions anteriors que fan als diferents Consellers. Al Ple de la setmana vinent hi ha dues Mocions en temes 
de llars d´infants, però creu que aquesta Moció que planteja el PSC en aquest Ple està molt enfocada al que seria 
l´educació al nostre municipi. I creuen que són coses independents; que una cosa és el que fa el Ple del Parlament 
de Catalunya i una altra cosa és aquest Ple i volen manifestar quina és l´opinió que té aquest Ple al respecte 
d´aquests punts i que també pugui ser com un punt a favor o pugui ajudar a que pugui haver-hi majories suficients al 
Ple del Parlament la setmana que ve, i poder escoltar la veu del municipi de Vallirana i que la tinguin en compte. Des 
del PSC mantindrien la Moció. 
 
Sra. I. VILLAFAINA: Aquesta Moció està molt centrada en la realitat del municipi i com podeu veure toca des dels 0 
fins a finals de l´Institut. No té recolzament econòmic per part de la Generalitat. És la Diputació qui està fent les 
seves aportacions i no sempre són iguals, amb la qual cosa sí es veritat que a l´hora de fer pressupost és molt 
complicat i realment són els Ajuntaments, les famílies, les que estan mantenint una escola bressol que ja per sí és 
deficitària. Que no volen que es tanqui cap línia i que realment hi hagi una ratio adequada perquè hi hagi una 
educació de qualitat. Moltes escoles es troben que estan per sobre de la ratio i això és molt difícil, ja que cada 
vegada ens trobem amb més nens amb necessitats especials. I moltes vegades no es té en compte que quan hi ha 
un Dictamen que una plaça no s´ha de comptar com una plaça, sinó que s´hauria de comptar amb més d´una plaça i 
això sí que es fa a les escoles bressol municipals. La Generalitat comenta que posen, i es veritat que estan posant, 
mestres d´educació especial segons els Dictàmens que hi ha a cada centre, però estan trobant un munt de 
problemàtica enorme a l´hora que realment la Generalitat faci aquests Dictàmens. Es troben amb molts nens amb 
necessitats especials que no tenen Dictamen, i la conseqüència és que no tenen una mestra o una vetlladora que 
pugui donar realment l´atenció al nen que té la necessitat, com a la resta de nens que estan convivint amb ell, i 
sobretot amb els mestres. I no només amb els mestres sobre d´educació especial, sinó que també s´ha de formar 
als mestres en aquesta realitat, si volem que siguin inclusius real. I és una cosa que ens hem de creure tots. Un altre 
dels temes a sobre de la taula i és un neguit que hi ha a moltes famílies, del pas de la Primària a la Secundària. Des 
de l´Ajuntament estan intentant que hi hagi un traspàs, es fan activitats des del Cicle Superior de les escoles i a 
l´Institut, per intentar que no sigui un trencament de la Primària a la Secundària, sinó que es faci ordenadament. 
També està la possibilitat de que, amb la baixada de la Generalitat, els centres que vulguin crear una escola-institut, 
poden ajudar-los a fer tot aquest acompanyament amb cohesió. En principi aquests són els punts més importants 
que es troben dins de l´educació del nostre municipi. 
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Sr. J. ÁVILA: De manera anecdòtica, li crida l´atenció que fa dos Plens o així van presentar a l´Ajuntament, 
conjuntament amb Junts per Vallirana, una Moció contra la Llei Montoro i com a Alcaldessa els hi va cridar l´atenció 
dient que no presentessin totes les Mocions que presenti el vostre grup al Ple de l´Ajuntament. Si ens dones aquests 
consells, veient que vosaltres aneu per aquesta línia... i a més, més greu perquè tu ets part del grup parlamentari del 
PSC. Aquella frase que es diu: “Consejos vendo que para mí no tengo”, que se l´apliquin. Votaran a favor perquè 
estan d´acord, i només volia fer aquesta observació. 
 
Sra. M. ZAPATA: Havien demanat de deixar aquesta Moció sobre la taula, veient per primera vegada la Moció quan 
la va llegir ja ho va veure, però ara ho veu més clar. Vosaltres només reclameu, no busqueu una solució. (Llegeix el 
segon paràgraf d´aquesta Moció) Quan diu “han tingut la intenció d´afeblir l´educació pública” pregunta si, realment 
creuen que el govern de la Generalitat té aquesta voluntat? És que li recorda una mica la frase “les hemos 
destrozado la sanidad pública”. Respecte al tercer paràgraf, 0-3 anys, cal que us recordi que la situació financera de 
la Generalitat respon a un incompliment sistemàtic de les obligacions de l´Estat i a un sistema de finançament injust. 
Volen recordar a aquest govern que el fons de la polèmica pel que fa al finançament de 0 a 3 ve de la forta retallada 
de l´Estat a la Generalitat en l´educació infantil a l´època Zapatero. Va deixar de finançar la gratuïtat de 3 a 6 anys. 
Va deixar de transferir a la Generalitat 57 MM d´euros, que juntament amb els 17 MM que va retallar el PP a les 
escoles bressol va portar dues coses: una reordenació de les despeses del Departament d´Ensenyament, que va 
prioritzar el pagament dels sous del professorat de l´escola concertada perquè era prioritari pagar als professionals 
de Primària perquè és una educació obligatòria. I per això es va haver de transferir a la Diputació el pagament a les 
escoles bressol. L´acord amb les Diputacions que financessin els 0-3 anys, donant la titularitat municipal de les llars 
d´infants. Actualment la Diputació de Barcelona atorga un total de 23 MM d´euros anual per finançar els 0-3 
municipal. Li agradaria saber quant reben les llars d´infants de Vallirana d´aquests 23 MM d´euros. Sobre el quart 
paràgraf, és cert que el paper que fa l´Estat és nefast pels Ajuntaments. Han hagut de fer front a serveis bàsics els 
Ajuntaments, com l´educació de 0-3 amb els recursos econòmics dels quals no es disposen, però atendre a la 
ciutadania, en les circumstàncies que siguin, és feina d´aquest Ajuntament. D´aquest govern i d´aquesta oposició 
també. En aquest sentit saben que estan treballant, que ho estem fent tots, i no tenen dubtes de que continuarà sent 
així. Creu que cal un pacte nacional per millorar l´educació pública. Estan d´acord amb moltes de les coses que es 
presenten en aquesta Moció. Evidentment no estan d´acord amb que es continuï amb la LOMCE i per això cal un 
pacte nacional. I aquesta petició la va fer l´Anna Simó fa molt poc aquí a Vallirana, Diputada d´ERC al Parlament. 
Però sembla ser que no troba consens amb la resta de grups per fer un pacte nacional sobre l´educació. I no es 
tracta de fer un pacte amb les idees d´ERC sinó que cal que tothom hi participi; no solament els polítics sinó també 
la comunitat educativa. Sembla que amb aquesta Moció es vol més reclamar que no pas solucionar. La setmana 
vinent tenen l´oportunitat de demostrar al Parlament de Catalunya que tenen la voluntat de solucionar i de sumar. 
Totes les millores que es demanen estan dins les propostes que ERC tirarà endavant en la futura República 
Catalana i esperen comptar amb el seu suport perquè és el que estan demanant. El que estan demanant es pot 
incloure, el que passa és que només volen reclamar. I els hi sap greu dues coses: una dirigida a la Regidora 
d´Ensenyament de Vallirana, a qui se la veu molt preocupada i a més a més ho fa molt bé com a Regidora i per això 
lamenta moltíssim que no hagi vingut a la xerrada que va fer l´Anna Simó, que a més a més és mestre amb 
experiència i potser li hagués pogut fer un seguit de consultes que li preocupen. També els hi sap molt greu que la 
majoria de les Mocions del grup socialista siguin d´aquest tipus, tendencioses, demagògiques i oportunistes, i no 
basades en la realitat. 

 
Sra. I. VILLAFAINA: Començant pel final i sobre el tema de que li sabia greu que no hagués anat, dir primer que no 
va tenir cap invitació i segon lamentablement aquell dia li hagués estat impossible, i tercer que si no hi ha anat no vol 
dir que no s´hagi interessat, de fet té constància de que va fer una gran aportació i una gran defensa dels mestres i 
sobre la forta formació dels mestres per temes de necessitats especials. Una mica sí que sap el contingut de la 
xerrada, tot i que lamentablement no va poder anar-hi. En properes ocasions, si li volen convidar, estarà encantada 
d´assistir-hi. Sobre el tema de la devolució de les subvencions comentar que la Diputació els darrers anys, curs 
2014-2015, va fer el pagament en dues vegades. Això comporta que no es sap amb certesa si es pagarà el segon 
període. Va pagar primer 494,28€ i una segona aportació per alumne de 380,72€. Amb 128 alumnes subvencionats, 
i el total d´import concedit va ser de 112.350€. La diferència eren 231.120€. L´anterior curs, també en dos 
pagaments diferenciats: el primer, i amb el neguit de si faran el segon, que a l´hora de fer un pressupost és molt 
complicat, de 450,34€ i segon pagament de 387,13€, que són 837€ per alumne. I la subvenció encara és menor. La 
tendència és a la baixa. Esperen i desitgen que no sigui així. Igualment afortunadament poden donar suport a les 
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escoles bressol i la veritat és que a dia d´avui tenen totes les escoles bressol plenes i molta satisfacció per part de 
les famílies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Sobre la frase “Consejos vendo que para mí no tengo”, no està gens d´acord amb aquesta 
afirmació perquè creu que estan parlant de coses totalment diferents perquè en aquest moment estaven parlant 
d´una proposició que es feia al Congrés i que era un tema que tot i que podia afectar al municipi quedava bastant 
lluny. El que no ha dit mai és que no puguin presentar aquelles Mocions que vulguin. El que sí que han arribat a un 
pacte de no presentar més de dues Mocions per grup, més que res perquè els Plens no siguin eterns i que en la 
mesura que sigui possible si diferents grups tenen el mateix tema que intentin parlar i veure si poden fusionar, però 
llibertat absoluta. Li sembla una mica lleig el retret, però l´accepta. La Regidora d´Ensenyament ja ho ha dit, que 
aquest és un tema cabdal. No creuen que siguin oportunistes ni que siguin Mocions que no estiguin basades en la 
realitat. De fet aquesta no és la Moció tipus que presenta el PSC als diferents Ajuntaments. Aquesta és una Moció 
que han fet des de l´Executiva Local del PSC i que és una Moció diferent, i tal qual no la trobareu a molts municipis 
perquè aquí han incorporat diferents temes que tampoc es tractaran en el Ple del Parlament de la propera setmana, 
com seria el tema de poder recolzar als centres o comunitats educatives que vulguin transformar els centres a 
escola-institut. Estem parlant de les escoles municipals que és un tema que ens afecta i molt i les taxes 
universitàries. Sí que creuen que s´està afeblint l´educació pública i que hi ha unes determinades decisions que, 
potser no és la intenció, però la realitat i els fets et demostren que s´estan prenent unes determinades decisions que 
afebleixen l´educació pública. Per exemple, es va prendre la decisió de compactar l´horari de Secundària. Per 
algunes famílies, moltes, que van votar a favor ha estat una bona opció perquè es compactava l´horari a Secundària 
i els nens no havien de tornar després de dinar. Aquesta bona opció d´escoltar a les famílies i als centres educatius 
té efectes i són que hi ha molts adolescents que ja no poden gaudir de beques menjadors, perquè aquests han 
desaparegut. A priori no haurien d´haver desaparegut, però la realitat és que sí. Les beques menjador que podrien 
rebre aquests nanos entre 12 i 18 anys ja no estan. N´hi ha Ajuntaments que estan detectant també casos associats 
a malalties d´indole alimentari per aquests temes. I de rebot, les famílies que s´ho poden pagar, i volen un horari 
més extens opten per la concertada. I la concertada ha mantingut horari fins les 17 hores i les famílies que s´ho 
poden permetre decideixen deixar la pública i anar a la concertada. Això és afeblir l´educació pública. Igual no era la 
intenció inicial però al final és el que passa. A nivell de llars d´infants, dir “ara això ho fa la Diputació de Barcelona”, 
però la Diputació, coses que feia abans i que subvencionava abans, ja no ho subvenciona. Per exemple abans et 
subvencionaven biblioteques, pavellons esportius, i ara no. Ara això no ho subvenciona ningú. Ara es pot recórrer a 
una subvenció genèrica de màxim 500.000€, però que serveix per fer un pavelló o una carretera, o fer un pont, però 
no hi ha una línia específica per aquells municipis que tenen necessitat de fer un pavelló esportiu o una biblioteca 
nova. Abans això existia i les biblioteques que es feien abans havien rebut ajudes de la Diputació de Barcelona per 
poder fer-les. La Diputació ara fa altres coses com fer de banc de la Generalitat de Catalunya i per exemple, les 
subvencions que abans donaven a les escoles bressol des de la Generalitat, ara ho fa Diputació. Òbviament es 
perden línies que abans tenia la Diputació, que ja no existeixen. El PSC al Parlament farà el que cregui que hagi de 
fer, però el PSC a Vallirana el que diu és que està per l´educació pública de qualitat. I ara veurem que és el que diu 
ERC a aquesta Moció que afecta a les famílies que actualment viuen a Vallirana i que volen l´educació pública de 
qualitat. 
 
 
No vota el Regidor de CIU Sr. T. Gibert, que ha sortit de la Sala. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, CIU (Sr. J. Busquet), 
Ciutadans, Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana i el vot en contra d´ERC. 
 

 
Núm. 14.- Moció del PSC de l´Ajuntament de Vallirana per a l´equiparació de les 
famílies monoparentals amb les nombroses 
 
Llegeix els acords i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
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Atès que el Parlament de Catalunya va dictar el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de 
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. 
 
Atès que regula, entre d’altres, el reconeixement de la condició de família monoparental i equipara 
les famílies monoparentals amb les famílies nombroses quant a les mesures de suport a les 
famílies, és a dir, per a totes les prestacions econòmiques que s’atorguen en el marc de la Llei de 
suport a les famílies. 
 
Sobre la base d’aquesta equiparació, persones titulars del títol de família monoparental han sol·licitat 
a les administracions tributàries l’aplicació de beneficis fiscals reconeguts per les lleis tributàries a les 
famílies nombroses.  
 
Atès que el legislador català ha reconegut la necessitat que les famílies monoparentals siguin 
destinatàries de les mesures establertes en desenvolupament d’una política de suport i protecció a 
la família, en plena coherència, les famílies monoparentals han de poder gaudir dels beneficis fiscals 
establerts per a altres estructures familiars que són objecte d’aquesta protecció especial. 
 
Atès que la Llei estatal 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses, regula 
les disposicions generals de caràcter bàsic per a tot l’Estat. 
 
Atès que la Llei 18/2003, dicta el desplegament a Catalunya de la Llei 40/2003, que la seva finalitat 
és establir les bases i les mesures per a una política de suport i protecció a la família.  
 
El grup Municipal Socialista proposa al ple de prendre el següent acord: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat que, en el marc de les competències tributàries pròpies i dels 
tributs estatals, dicti les disposicions normatives específiques perquè les famílies monoparentals 
puguin ser destinatàries dels beneficis i incentius fiscals, en tant que mesures fiscals de suport a les 
famílies, en les mateixes condicions que les famílies nombroses. 
 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat que, en l’exercici de les competències normatives 
assumides en matèria tributària, especialment pel que fa als tributs cedits, dicti les disposicions 
normatives específiques perquè les famílies monoparentals puguin ser destinatàries dels beneficis i 
dels incentius fiscals, en tant que mesures fiscals de suport a les famílies, en les mateixes 
condicions que les famílies nombroses. 
 
TERCER.- Encarregar al departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament, l’estudi de la viabilitat de 
subvencionar l’IBI a les famílies monoparentals, com a mesura de suport a les famílies, en les 
mateixes condicions que les bonificacions de famílies nombroses. 
 
QUART.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement al  Congrés dels Diputats, al Parlament 
de Catalunya i al departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament. 
 
 
Sra. ALCALDESSA: Vol manifestar que els hi agradaria que a nivell legal es facin tots els canvis oportuns, tant a nivell 
del govern de l´Estat com a nivell del govern de la Generalitat perquè les famílies monoparentals s´assimilin a les famílies 
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nombroses en les diferents bonificacions i exempcions que contemplen les lleis. Fa uns anys en els pressupostos 
generals de l´Estat, de l´època de J.L. Rodríguez Zapatero, les famílies monoparentals estaven equiparades a les 
famílies nombroses en els casos de bonificacions per l´IBI. Això va desaparèixer i no hi ha aquesta equiparació. Aquest 
és un punt que també s´havia reclamat per altres grups municipals en anteriors Plens (Passa a llegir els acords). Espera 
que aquesta Moció sigui recolzada per altres grups i des de l´equip de govern treballaran per fer que es pugui 
subvencionar l´IBI de la mateixa manera que a les famílies nombroses. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Està d´acord en general amb la Moció i el seu vot serà favorable. Els hi agradaria saber que  als 
acords tot està repetit, sempre les mateixes condicions. Volen que expliquin una mica les condicions. Realment el que 
preocupa és la qüestió de la renta. S´han trobat casos amb famílies que pel simple fet de ser famílies nombroses reben 
subvencions i en el fons tenen rentes força elevades. Creu que és un tema important a tractar i estaria bé que expliqués 
una mica aquest fet. 
 
Sr. J. ÁVILA: Van ser ells qui van demanar el que avui es demana amb aquesta Moció. Estan contents de que l´hagin 
fet, votaran a favor i la recolzen. 
 
Sra. ALCALDESSA: És un tema que s´havia posat anteriorment sobre la taula perquè pogués fer-se aquesta 
equiparació. Es fa aquesta Moció per veure si poden instar tant a l´Estat com a la Generalitat perquè puguin assimilar. En 
alguns casos es fa des de la Generalitat de Catalunya. Sobretot amb el tema de l´IBI, que es regula per una llei estatal i 
només es pot modificar des de l´Estat i amb aquesta llei es regula les bonificacions per a les famílies nombroses. Quan 
ho han regulat a Vallirana han posat topalls de renda i en funció del nivell de renda, a menys renda més bonificació i més 
renda menys bonificació fins a arribar al topall de renda establert. Hi ha altres temes, com serien taxes universitàries, que 
també es poguessin equiparar les bonificacions. 

 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

Núm. 15.- Moció de Ciutadans per facilitar els mecanismes de devolució de 
l'indegudament ingressat en aquest Ajuntament per l'impost sobre l'increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal); en 
compliment de les sentències del Tribunal Constitucional 
 
Explica aquest punt el Sr. E. Giráldez. 
 
ATÈS que l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana es troba regulat 
en el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004 (d'ara 
endavant LRHL), que en el seu article 59.2 recull que: «Així mateix, els ajuntaments podran establir i 
exigir l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i l'Impost sobre l'Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, d'acord amb aquesta llei, les disposicions que la desenvolupin i les 
respectives ordenances fiscals». 
 
ATÈS que, de conformitat amb l'article 104 de la LRHL, l'Impost sobre l'Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana és un tribut directe que grava l'increment de valor que experimentin 
aquests terrenys i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys 
per qualsevol títol o de la Constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del 
domini, sobre els referits terrenys. 
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ATÈS que l'article 107 de la LRHL estableix que la base imposable d'aquest impost està constituïda 
per l'increment del valor dels terrenys, posat de manifest al moment de la meritació i experimentat al 
llarg d'un període màxim de 20 anys. 
 
VISTA la Sentència del Tribunal Constitucional, núm. 1012/2015, de 16 de febrer de 2017, en la qual 
resol la qüestió d'inconstitucionalitat nº 1012/2015, promoguda per un jutge del Contenciós-
administratiu de Guipúscoa sobre els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula 
l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com a Plusvàlua 
Municipal). 
 
El Ple del Tribunal Constitucional, ha resolt per unanimitat, estimar parcialment la qüestió 
d'inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat del Contenciós-administratiu nombre 3 de Donostia en 
relació amb diversos articles de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment 
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, del Territori Històric de Guipúzcoa. 
 
Com posa de manifest el Jutjat que interposa la qüestió d'inconstitucionalitat (Antecedent 3 de la 
Sentència), els articles 104 i 107 de la Llei d'Hisendes Locals emmalalteixen del mateix vici 
d'inconstitucionalitat que les normes forals en la regulació de l'Impost sobre l'Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Tan és així, que l'òrgan judicial sol·licita que es determini, de 
cara a la resolució del recurs, si els preceptes citats (entre els quals inclou els articles 104 i 105 de la 
LRHL), mentre que estableixen també una regla objectiva de valoració de la plusvàlua encara que 
s'hagi produït realment una minusvalidesa, són així mateix inconstitucionals. El Tribunal, en la 
resolució de la qüestió d'inconstitucionalitat recorda que la mateixa solament pot girar entorn de la 
constitucionalitat o no de la norma o articles de la norma sobre la qual s'ha suscitat controvèrsia en 
relació a la liquidació de l'impost (Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol); no sobre aquelles altres que 
no concerneixen a la qüestió plantejada; pel que inadmet la qüestió d'inconstitucionalitat promoguda 
respecte dels arts. 107 i 110.4 de la LRHL; sobre els quals, recorda, estan pendents diverses 
qüestions d'inconstitucionalitat. 
 
ATÈS que, com posa es posa de manifest en el Fonament Jurídic 7 de la referida Sentència: "... ha 
de deixar-se ben assegut que l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys no és, amb caràcter 
general, contrari al Text Constitucional, en la seva configuració actual. Ho és únicament en aquells 
supòsits en els quals sotmet a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, això és 
aquelles que no presenten augment de valor del terreny al moment de la transmissió.  
En conseqüència, han de declarar-se inconstitucionals i nuls els arts. 4.1, 4.2 a) i 7.4, de la Norma 
Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, únicament en la mesura en què sotmeten a tributació 
situacions inexpressives de capacitat econòmica, impedint als subjectes passius que puguin 
acreditar aquesta circumstància". 
 
ATÈS La citada Norma Foral (16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, del Territori Històric de Guipúscoa) regula els elements essencials 
de l'impost en els mateixos termes que la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. S'ha de concloure que 
els articles 104 i 107 de la Llei d'Hisendes Locals emmalalteixen del mateix vici d'inconstitucionalitat.  
 
ATÈS que fos motiu d'una decisió personal o producte de la crisi, que molts ciutadans han viscut o 
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estan vivint de forma dramàtica, i la conseqüència de la qual i efectes estan lluny encara de ser 
superats; Que aquesta crisi s'ha encebat, de forma especialment dolorosa en moltes famílies que 
han vist com els seus estalvis i l'esforç econòmic per adquirir un habitatge s'esfumaven: No només 
perdien la seva llar (en molts casos hipotecant el seu futur i assumint un deute per un ben del que ja 
no podien gaudir) sinó que, a més, amb independència del real i veritable valor de transmissió i, per 
tant, amb independència que efectivament s'hagués produït un increment patrimonial expressiu de 
certa capacitat econòmica, l'Ajuntament exigia el pagament de l'Impost sobre l'Increment de Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua). 
 
ATÈS que la liquidació de l'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, 
en els supòsits en què no s'hagués produït realment aquest increment, generen un perjudici per als 
contribuents i, per tant, un enriquiment injust per part de l'administració recaptadora, en el nostre cas 
l'Ajuntament de Vallirana. Que fins que no siguin resoltes les qüestions d'inconstitucionalitat 
plantejades contra els articles 104,107 i 110.4 de la LRHL i/o es procedeixi a la modificació 
legislativa pertinent que s'ajusti al dictaminat pel TC; en honor d'evitar que la prescripció pugui 
impedir que els contribuents afectats puguin recuperar les quantitats abonades en els casos 
descrits; Es fa precís que el Govern municipal arbitri mesures urgents per reparar econòmicament a 
aquells contribuents als qui se'ls va exigir la liquidació de l'Impost amb independència que, en la 
transmissió del ben immoble, efectivament s'hagués produït un increment patrimonial expressiu de 
certa capacitat econòmica. 
 
VIST l'article 32.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària (d'ara endavant LGT), 
en el qual s'estableix que: " 1. L'Administració tributària retornarà als obligats tributaris, als subjectes 
infractors o als successors dels uns i els altres, els ingressos que indegudament s'haguessin 
realitzat en el Tresor Públic en ocasió del compliment de les seves obligacions tributàries o del 
pagament de sancions, conforme a l'establert en l'article 221 d'aquesta llei". 
 
VIST l'article 221.1 de la LGT en el qual s'estableix que " El procediment per al reconeixement del 
dret a la devolució d'ingressos indeguts s'iniciarà d'ofici o a instàncies de l'interessat". 
 
VIST l'article 65 de la LGT estableix, en relació amb el dret a devolució dels ingressos indegudament 
efectuats pels contribuents que: 
 
“Prescriuran als quatre anys els següents drets: 
 
a) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions 
d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties. 
 
b) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions 
d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties”. 
 
VIST L'Article 10.2 la LGT, en el qual s'estableix que: “ Tret que es disposi el contrari, les normes 
tributàries no tindran efecte retroactiu i s'aplicaran als tributs sense període impositiu reportats a 
partir de la seva entrada en vigor i als altres tributs el període impositiu dels quals s'iniciï des 
d'aquest moment”. 
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Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Vallirana l'adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- INSTAR al Govern d'Espanya a iniciar, de manera urgent, la MODIFICACIO de la 
regulació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana recollida en el 
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004; adequant el seu 
contingut a l'exigència de no sotmetre a tributació aquelles situacions inexpressives de capacitat 
econòmica, com ha posat de manifest el Tribunal Constitucional en ambdues Sentències de dates 
16 de febrer i 1 de març, ambdues de 2017. Així com a establir, per a aquests casos, les previsions 
de retroactivitat que salvaguardi el dret a devolució de tots els contribuents afectats. 
 
SEGON.- INSTAR al Govern municipal a arbitrar les mesures urgents necessàries per reparar 
econòmicament a aquells contribuents als qui se'ls va exigir la liquidació de l'Impost sobre 
l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en aquells supòsits declarats 
inconstitucionals i nuls pel Tribunal Constitucional. Per a això, i a fi d'evitar que la prescripció pugui 
perjudicar l'interès dels afectats, disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per 
implementar, per via d'ofici, un fàcil mecanisme de reclamació de la devolució de les quantitats 
indegudament ingressades en les arques municipals. 
 
TERCER.- INSTAR al Govern municipal a donar les oportunes instruccions perquè, en el marc de 
les seves competències i amb ple respecte a la legalitat vigent i la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, no s'exigeixi la liquidació de quantitat alguna en concepte de l'Impost sobre 
l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, quan no s'hagi generat o posat de 
manifest alguna situació expressiva de capacitat econòmica; és a dir que no es doni un real o 
potencial d'increment de valor. 
 
QUART.- INSTAR al Govern municipal a publicitar aquest acord a la web municipal i en el Diari 
Viure Vallirana (tant en format paper com a digital). Juntament amb l'Acord es detallarà el Servei al 
que s'han de dirigir els interessats per materialitzar la seva reclamació i realitzar les consultes 
pertinents. 
 
CINQUÈ.- TRASLLADAR la present moció a l'Alcaldia-Presidència, a l'Àrea d'Hisenda i Serveis 
Generals, a la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, i als Grups Municipals del Consistori. 
 
Sr. E. Giráldez: Ahir van enviar un correu a tots els partits perquè han afegit un punt, el punt núm.2 per veure si es sent 
més còmode el PSC a l´hora d´aprovar aquesta Moció: 
 
SEGON.- INSTAR al govern d´Espanya a incloure a la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per al 2017 una partida 
específica per compensar als Ajuntaments en cas de que, per efecte d´una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin 
de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d´Impost sobre l´Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana aplicat en relació als terrenys que no hagin experimentat cap increment. 
 
Se pide que en caso de que una sentencia del TC haga pagar a los Ayuntamientos con carácter retroactivo de cuatro 
años hacia atrás, lo que marca la Administración, que es el concepto del impuesto cobrado de manera injustificada de 
plusvalía, pues que esa partida no salga directamente del Ayuntamiento sino que salga de los Presupuestos Generales 
del Estado. 

http://www.vallirana.cat/


1032.02.2017 

Página 33 de 52 

 
 

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

 

 
No llegirà els Atesos porque es una Moción muy larga, muy extendida y muy jurídica. Está basada en una STC. También 
està basada en lo que ha dictaminado el Juez del Contencioso Administrativo 21 de Guipúzcoa y en los artículos 101 a 
107 de la Ley de Haciendas Locales y por lo tanto, pasaría directamente a leer los acuerdos. 
El Impuesto de Plusvalía, cuando realmente no te has enriquecido y cuando realmente has vendido por debajo del precio 
de compra es un impuesto injusto. Ya tenemos el precedente de que Vds. en su momento modificaron la Ordenanza que 
regulaba esto condonando la deuda a la gente que había desgraciadamente padecido una ejecución hipotecaria de 
dación en pago. Eso fue en un Pleno Extraordinario en octubre de 2014, condonando esa deuda, además con caràcter 
retroactivo de 2010. Por lo tanto ya hay un precedente en ese sentido. Cree que la Moción vale la pena realmente que se 
apruebe. Si alguien cree que es muy técnica jurídicamente, etc., están dispuestos incluso a limitarla un poco en ese 
sentido, p.e cuando habla en el art. 41 de la Comunidad Foral, sin ningún problema. 
 
Sr. J. ÁVILA: Primero hay una cosa que no entiende. La Moción es instar al gobierno municipal y no sabe si 
técnicamente està bien porque el gobierno municipal ya se da por instado si aprueba la Moción. Cree que tiene la 
obligación de hacerlo si es aprobada. Es como duda. ¿Habéis calculado el gasto que va a suponer para el Ayuntamiento 
si esto se aprueba? Porque si se añade el punto segundo (i el llegeix), pero cuando el gobierno de España diga que no, 
que es lo más probable porque por una Moción del Ayuntamiento de Vallirana no va a cambiar su manera de hacer, 
¿habéis calculado cómo esto va a afectar a las arcas públicas del Ayuntamiento de Vallirana? Porque considera que si 
para reparar una Ley que está mal nos vamos a tener que ver todos afectados y va a haber menos capacidad para 
infraestructuras y para servicios, al final lo que gana por un lado lo va a perder por otro. En el anterior Pleno reclamaba si 
la Alcaldesa se tenía que hacer fotos con La Caixa para que recibiera dinero, ayuda… que tú lo veías bien. Y ahora 
presentas una Moción para pedir especialistas y esto. Si presentamos Mociones que lo que hacen es empobrecer al 
Ayuntamiento, vamos mal. Van a votar abstención. Han tenido un debate en su grupo, y si hay una sentencia, quién 
quiera reclamar reclamará y si legalmente es así, que se le dé. Pero hacer propaganda de todo esto para que todo aquel 
que pueda verse afectado lo haga, no están de acuerdo. 
 
Sr. T. GIBERT: Bàsicament estan d´acord amb aquesta Moció perquè això no es tracta d´empobrir o no a l´Ajuntament 
sinó de tornar un cobrament indegut. Si realment l´increment del valor no s´ha produït, de lògica no s´hauria d´haver 
cobrat. Aprofita per dir que està d´acord en aquest cas amb el plantejament dels companys de Ciutadans. Ha demanat la 
paraula per dir que en tot cas, sí que està tot una miqueta tèrbol, això d´instar o deixar d´instar. Demanaria que des de 
Secretaria s´acabés vestint la Moció de forma que pogués ser efectiva i evidentment en el punt Sisè, al marge de que pot 
ser correcte o no, l´acord s´ha de traslladar també la govern de l´Estat perquè si només ho deixen a l´Ajuntament i als 
afectats per la hipoteca no se n´enteraran. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Primer agraeixen que s´insti també al govern de l´Estat i no només a la Generalitat. El que 
comentaven de que la Moció potser era massa tècnica corria una altra Moció de l´ACM, que un cop comparada i 
treballada ahir a la nit, més o menys ve a dir el mateix. Per ells no hi ha problema en aquest sentit. Potser sí en el punt 3 
la primera part del paràgraf que és a on s´insta a arbitrar les mesures urgents necessàries, contradiu una mica al punt 
Segon que ha afegit, en el sentit de que si s´ha demanat a l´Estat que hi hagi aquesta previsió en els pressupostos, en el 
cas de que hi hagi aquesta petició de devolució dels diners, potser el Tercer demanar a l´Ajuntament que retorni els 
diners, diguéssim que per temps no és correlatiu. Però en tot cas no deixa de ser una previsió del que pot arribar a 
passar. Potser per adequar una mica la Moció al que comentava el Sr. J. Ávila, en el sentit de que és un debat que potser 
s´hauria de parlar més i veure fins a quin punt pot limitar o empobrir el pressupost de l´Ajuntament. En aquesta Moció de 
l´ACM havia un Quart punt que deia “promoure juntament amb les entitats municipalistes un debat públic al voltant del 
finançament dels ens locals amb l´objectiu que esdevinguin unes Administracions sostenibles econòmicament, i puguin 
desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen. No demana que s´afegeixi, però és una idea que 
llença, perquè això afecta i crea preocupació, estaria bé fer un debat en aquest sentit. Votaran a favor de la Moció. 
 
Sra. ALCALDESSA: Pren la paraula en nom del grup socialista i dir que aquesta Moció sí que té alguns punts que els hi 
agraden, però en el seu conjunt no poden votar de forma favorable i explicarà el per què. En primer lloc, perquè en 
l´àmbit de la gestió d´aquest impost de la Plusvàlua hi ha altres casos, que no són els que queden recollits en aquesta 
Moció, que queden fora i creu que també, ja que es fa una Moció per poder demanar que es modifiqui alguns termes 
d´aquesta Llei, que també seria interessant que en poguessin reflexionar, es poguessin incorporar i d´aquesta manera 
poder fer modificacions i tinguessin en compte diferents casos. Tal com comentava abans el Sr. E. Giráldez va haver-hi 
una modificació de la Llei que va fer el govern al 2014, però aquesta modificació que es va fer des del govern municipal 
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va ser possible perquè primer va haver-hi una modificació. Va haver una Llei que va modificar l´impost de Plusvàlues i va 
permetre que ens casos que hi hagués una dació en pagament o una execució hipotecària, en aquells casos es donaven 
una sèrie de condicionants, com que fos l´habitatge habitual, estigués absent del  pagament de la Plusvàlua. Això a la 
pràctica ha volgut dir que aquestes persones no han hagut de pagar la Plusvàlua. D´aquests diners “nunca más se supo”, 
en el sentit de que les entitats bancàries que després s´han quedat amb aquests habitatges, no han pagat a l´Ajuntament 
per aquesta figura tributària. Es va fer i es va incorporar a la Llei, però en el debat dels recursos municipals aquests 
diners no han tornat a les arques municipals. Per això han vist que amb la STC el que cal és modificar la Llei però creuen 
que s´haurien també de contemplar altres casuístiques, per exemple, en alguns casos de dacions en pagament o 
d´execucions hipotecàries, la persona no només tenia el seu habitatge habitual sinó que podia tenir per avalar una altra 
propietat. El banc executa l´habitatge habitual però també es queda amb l´altre pis. La persona, segons aquesta Llei 
8/2014, està exempta de pagar la plusvàlua pel seu habitatge habitual però no per l´altre pis que també es queda el banc. 
Aquí no es poden acollir a re per poder fer una exempció d´aquesta Plusvàlua. I això els hi sembla molt injust perquè s´ha 
quedat sense les dues propietats i s´ho ha quedat el banc, i a sobre ha de pagar. I això és un cas real. Doncs n´hi ha 
casos d´aquests i fa molta ràbia. S´ha de buscar la manera de dir-li a l´Estat que n´hi ha determinats casos que hauríem 
de valorar i com la Llei pot ser flexible, perquè hi ha casos en que el greuge que té aquesta persona és molt alt. A 
Vallirana  no tenen constància de cap litigi legal en els termes que s´especifica la Moció. En el moment en que hi hagi 
alguna sentència en aquesta línia de forma automàtica compliran la sentència, com no pot ser de cap altra manera. Però 
realment no tenen cap constància de cap cas perquè com diu els Atesos “debe dejarse bien sentado que en el Impuesto 
del Incremento de valor de los Terrenos no es con caràcter general contrario al texto constitucional”. Únicament alguns 
supòsits que són els que especifica aquesta sentència. Això són uns casos puntuals. Com a equip de govern també han 
de pensar en les finances municipals i creuen que no en poden donar recolzament, però en el que sí treballaran amb el 
grup de Ciutadans de cara al proper Ple de fer una Moció conjunta amb la qual puguin incorporar els diferents punts amb 
els quals puguin estar d´acord, incorporar també altres situacions, i així que pugui sortir una Moció el més consensuada 
possible i que aquesta vegada pel temps, no ha pogut ser possible. També comentar que des de l´oficina 
d´assessorament es dóna recolzament d´assessorament legal. 
 
Sra. N. RUIZ: Desde l´OMIC a més del servei d´atenció al consumidor tenen un servei d´atenció jurídica l´últim divendres 
de cada mes per atendre qualsevol consulta de particulars. 
 
Sr. E. GIRALDEZ: Intentará contestar un poco a todos. En primer lugar dar las gracias por el apoyo a ERC i CIU a favor 
de la Moción. Sobre lo que ha dicho el Sr. T. Gibert está de acuerdo, que se incorpore en el punto número Seis que se 
traslade también al gobierno del Estado también la información de la Moción. También lo que ha comentado la Sra. A. 
Kirchner en ese sentido, un problema entre el punto Dos y el Tres. Al Sr. J. Ávila le pregunta ¿me pides que no haga 
publicidad de un Impuesto injusto? Podéis hacer lo que queráis pero a nosotros en el momento en que les informen de 
que se está cumpliendo una ilegalidad y cobrando de una manera injusta, se lo dirán a sus vecinos. Eso lo tienen 
clarísimo, caiga quién caiga. Sí que es verdad que había una previsión en el presupuesto de este Ayuntamiento para el 
2017, le parece que es de 890.000.-euros la previsión de ingresos por este concepto. Ya han añadido el punto número 
Dos para instar a que salga de los presupuestos generales y no de la caja del Ayuntamiento. Pero lo tienen clarísimo. 
Cuando se informen de que se está cobrando algo ilegal o algo que es injusto informarán y si tenemos que apretarnos el 
cinturón lo harán, pero lo que no harán es mirar para otro lado cuando a alguien se le está cobrando de manera injusta. Y 
en relación a lo comentado por la Alcaldesa, no conocen todavía ningún litigio legal pero esto caerá poco a poco porque 
parece que los arts. 104 y 107 van a ser inconstitucionales y por lo tanto van a caer los litigios por este motivo. También 
estaría bien que salga del Ayuntamiento si se está cobrando algo injustamente y no sólo esperar la sentencia de un Juez. 
Y lo que se dijo en el Pleno de las Ordenanzas fiscales, cuando se hizo la condonación de la dación en pago y la 
condonación de las ejecuciones hipotecarias porque venía de un Real Decreto, que les gustaría ir más allá. Pues con 
esta Moción pueden ir un poco más allá. Si hay casos que no están contemplados y queréis contemplarlo, están abiertos 
para hablar en cualquier caso, si no los queréis introducir ahora y queréis tumbar la Moción, eso ya es cada cual. 
 
 

VOTACIÓ: Queda REBUTJADA amb el vot a favor d´ERC, CIU, Ciutadans i Junts per Vallirana,  
l´abstenció de Sí es Pot-Sí se Puede i el vot en contra de PSC. 
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Núm. 16.- Moció de Ciutadans a l´Ajuntament de Vallirana per demanar la 
presència dels especialistes del CAP de Sant Feliu de Llobregat cada quinze 
dies al nostre municipi 
 
Llegeix i explica aquest punt el Sr. E. Giráldez. 
 
Abans de llegir la Moció informar que s´hi adhereix a la Moció el PSC. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que tots els veïns censats del municipi de Vallirana depenen dels especialistes del CAP de 
Sant Feliu de Llobregat. 
 
Atès que gran part d'aquesta població de Vallirana que necessita de l'atenció d'aquests especialistes 
són persones d'edat avançada, amb l'augment de la freqüència d'aquestes visites que aquest factor 
suposa.   
 
Atès que, donada la composició urbanística del municipi de Vallirana formada per una gran quantitat 
d'urbanitzacions perifèriques del nucli urbà del municipi, dificulta la mobilitat d'aquestes persones 
d'edat avançada, fent del transport públic  insuficient,  i per tant quedant el privat gairebé com l'únic 
mitjà de transport per arribar al nucli urbà del municipi i altres indrets com el CAP de Sant Feliu de 
Llobregat, del qual depenen tots els veïns del municipi. 
 
Atès que el factor expressat anteriorment provoca un cost addicional als nostres veïns, ja que per 
exemple, moltes persones per la seva edat tenen por d’agafar el cotxe i utilitzen el servei de taxi per 
fer el desplaçament del municipi de Vallirana al CAP de Sant Feliu de Llobregat.  
 
Atès que, la suma d'aquests factors, tant pel que fa a la mobilitat, cost i despeses, etc, dificulta el 
tractament i seguiment sanitari correcte dels veïns del municipi de Vallirana. 
 
Atès que, des del grup municipal de Ciutadans (Cs) considerem que des de l'Ajuntament, 
conjuntament amb el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya han de vetllar pel bon 
tractament i seguiment sanitari dels nostres veïns, posant a la seva disposició totes les eines 
possibles que facilitin el desplaçament, el cost, el tractament i la utilització d'aquest servei. 
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament Vallirana 
sol·licita al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Demanar al Departament de Sanitat  de la Generalitat de Catalunya que metges 
especialistes realitzin visites de forma regular, cada quinze dies, al CAP del municipi de Vallirana. 
 
SEGON.- Reforçar el servei de transport urbà (VALLIBÚS), els dies els quals es realitzin les visites 
d'aquests especialistes, al CAP del nostre municipi. 
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TERCER.- Fer des de l'Ajuntament de Vallirana la màxima difusió i publicitat entre els veïns del 
municipi de les dates a les quals es realitzaran aquestes visites. 
 
QUART.- Donar coneixement d’aquest acord al Departament de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya, al Cap de Vallirana i al Cap de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Antes de que le pregunten por qué cada 15 días, en principio le es igual, y comentando con los 
compañeros incluso iban a poner cada semana pero algunos Diputados suyos que llevan el tema de la Sanidad 
comentaban que habiendo muchos municipios que dependen también de irse al CAP de Sant Feliu de Llobregat, poner 
una visita cada semana iba a ser una Moción muy ambiciosa porque no iban a dar pie a que se pudiera realizar una visita 
cada semana. Por eso se habla de cada dos semanas, se centralice, e incluso Cervelló se podría beneficiar si subieran a 
Vallirana los especialistas. Y esto lo han trasladado personas que viven el Lledoner, y el coste que suponía ir a Sant Feliu 
porque ya no se veían capaces de coger el coche. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Molt d´acord amb la Moció, inclús demana si es poden afegir-hi. Tot i així els resulta sorprenent 
quan parlen dels Especialistes, possiblement això sigui un debat posterior a la Moció, però no els queda clar quins 
Especialistes perquè n´hi ha molts i com articules la visita cada 15 dies de tots els Especialistes al CAP de Vallirana. 
 
Sra. M. ZAPATA: Votaran abstenció, primer perquè els hi sembla impossible que els Especialistes vagin per tots els 
pobles cada 15 dies. Hi ha pobles com el nostre que tenen urbanitzacions. Qui viu al Lledoner costa gairebé el mateix 
arribar al poble que traslladar-se, per la distància. En qualsevol cas al CAP de Vallirana ja venen Especialistes: el 
ginecòleg, el psiquiatra i el cardiòleg. I atenen a la gent que no es pot traslladar. Per una raó d´impossibilitat econòmica i 
perquè falten metges, i perquè a més a més ja s´està fent, votaran abstenció. 
 
Sra. R. GARCÍA: Se van a adherir a la Moción. Pediría quizá quitar los 15 días porque a lo mejor tenemos la oportunidad 
de que vengan cada semana y por decir cada 15 días no lo pongan. No nos pongamos límites nosotros mismos porque 
por ejemplo el cardiólogo viene cada jueves, el ginecólogo 3 días en semana y el dentista todos los días. Con el tema del 
Vallibús es bastante difícil que justamente cuando venga el Especialista, vengan. Se está estudiando un nuevo plan de 
horarios  y se intentará encajar todo esto. Está muy bien que se pidan Especialistas para que vengan a Vallirana, pero 
también es importante que aunque vayan nuestros ciudadanos a Sant Feliu, que luego tengan un seguimiento porque no 
tiene sentido que hoy haya ido al neurólogo, me haga un tratamiento y la siguiente visita de revisión sea dentro de un año 
o dos, o cierren la historia. También que refuercen el tema de que hagan un seguimiento en tema de Especialistas, ya 
sea en Sant Feliu o en Vallirana. Para esas personas mayores que tienen dificultad para acercarse al ambulatorio o al 
hospital, si son usuarios de Servicios Sociales, si tienen SAD, desde Servicios Sociales se paga un servicio de 
acompañamiento para que no tengan que desplazarse y hacer 30 km. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: No hay ningún problema para que Junts per Vallirana se puedan adherir a la Moción. Y la idea es que 
vengan todos los Especialistas que no nos visitan ahora mismo en nuestro municipio. No viene traumatólogo, ni otorrino, 
y por lo tanto, que se puedan centralizar y venir a nuestro municipio a hacer visita y poder atender a nuestros 
conciudadanos. En respuesta a la Sra. M. Zapata, la distancia que hay entre el Lledoner y el CAP de Vallirana no es la 
misma que a Sant Feliu de Llobregat, pero vamos a dejarlo ahí. 
Da la razón en retirar lo de los 15 días porque si suena la flauta y vienen cada semana pues no hay ningún problema. Y 
ojalá se haga un seguimiento y se pueda hacer. A ver si aprobamos la Moción y se debata en el Pleno de la Generalitat 
de Catalunya, y puedan conseguir que vengan los Especialistas. 
 
Sra. M. ZAPATA: Només vol aclarir que una persona que es pot desplaçar, no li costa res desplaçar-se a Sant Feliu. 
Perquè com abans havia posat l´exemple d´una persona que viu al Lledoner, si no es pot desplaçar necessita que el 
metge li vagi, però si es pot desplaçar anirà des del Lledoner fins a Sant Feliu o fins on faci falta. Es referia a això, no que 
no estiguessin atesos les persones del Lledoner, només faltaria. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Del que se pueda desplazar es verdad, ningún problema. Pero si se tiene que desplazar tardará más 
si va a Sant Feliu que si va a Vallirana y de gasolina gastará más. 
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Sr. A. LAFONT: Lo que se ha estado haciendo en estos últimos meses han sido unos estudios, a través de una empresa 
externa contratada para hacer un estudio de mercado de la necesidad del Vallibús y como la idea que teníamos era de 
intentar hacer la proximidad a lo que realmente se necesita, tanto desde el comercio como des del concepto escolar. 
Tienen una propuesta ya encima de la mesa con la que ya están tratando con la empresa concesionaria, Soler i Sauret, 
porque realmente la propuesta abarca un concepto de Vallibús mucho más amplio del que tenemos a día de hoy, en 
dónde tendríamos líneas, inclusive un concepto nuevo que es el bus a la demanda, y en dónde realmente lo que es la c/ 
Major acabaríamos teniendo hasta 5 posibles paradas y el inicio y el final sería de Av. Parellada y acabaría prácticamente 
en el instituto Vall d´Arús, con 5 paradas a lo largo de la c/ Major, aparte de los recorridos que no modificarían los que hay 
actualmente, pero sí ampliarían los horarios tanto de mañana como de tarde, inclusive los sábados y todo agosto. Lo 
están acabando de tratar y económicamente acabando de perfilar con la empresa pertinente para que realmente todo 
pueda encajar. Que aparentemente todo encaja para que Vallibús sea un elemento que realmente se tenga que utilizar 
en un abanico horario mucho más amplio que el que tenemos actualmente. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: No hay ningún problema. Entiende que lo que van a hacer es reforzar el Vallibús, independientemente 
de que vengan los especialistas. No tiene ningún problema en retirarlo de la Moción. 
 
 

Modificacions incloses a la Moció: 
Nova redacció del Primer punt: Demanar al Departament de Sanitat  de la Generalitat de Catalunya 
que metges especialistes realitzin visites de forma regular al CAP del municipi de Vallirana. 
S´eliminaria el Segon punt. 
I els punts Tercer i Quart passarien a ser Segon i Tercer. 
 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, CIU, Ciutadans, Sí es 
Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana i l´abstenció d´ERC. 
 
 

Núm. 17.- Moció de Junts per Vallirana per declarar Vallirana municipi 
compromès amb les finances ètiques 
 
Llegeix la part més important de la Moció i explica aquest punt el Sr. O. Rodríguez. 
 
L'Ajuntament de Vallirana, juntament amb molts altres municipis, va decidir adherir-se, amb el vot 
per unanimitat dels regidors/es de l'equip de govern (Junta de Govern Local del 22 Octubre 2015 – 
Acord per l'adhesió a la declaració “cap a una xarxa de municipis per l'economia social i solidària” 
promoguda per l'Ajuntament de Barcelona), a la creació d’una “xarxa de municipis per la economia 
social i solidària”, que té per objectiu contribuir al creixement de l'economia social i solidaria als 
municipis; prioritzar les dimensions socials, ambientals i humanes de l'economia; i resoldre d'una 
manera més eficaç les necessitats de la ciutadania.  
 
El concepte d’Economia Social ja apareix a diferents estudis d’economia del segle XIX, fent 
referència a les organitzacions que s’havien creat com a resposta als nous problemes socials que la 
incipient societat capitalista generava. L’economia solidària, nascuda del tronc de l’economia social, 
repensa les relacions econòmiques des d’uns posicionaments diferents: davant la lògica de la 
mercantilització pública i privada, l’economia solidària vol construir relacions de producció, 
distribució, consum i finançament basades en la justícia, la cooperació, la reciprocitat i el suport 
mutu. 
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Mirant ara, i anant més enllà amb el concepte d’economia solidària, és ben patent que la banca 
tradicional, basada en la consecució del benefici econòmic per sobre de qualsevol altra valoració, és 
un dels principals culpables del patiment de milers de milions de persones. 
 
Durant els últims anys, la banca tradicional ha estat injustament intervinguda i rescatada amb diners 
públics (la immensa majoria d'aquests diners no es retornaran a les arques públiques); desnonat a 
milers de persones; estafat a milers de famílies (escàndol de les preferents, per exemple); finançat 
companyies armamentístiques; entre d'altres. Per contra, la banca ètica -en els últims anys ha 
guanyat terreny a la banca tradicional pel seu compromís ètic, social i mediambiental- no ha 
necessitat cap tipus d'ajuda; ha demostrat ser solvent i econòmicament viable; i cada cop són més 
les entitats públiques i Ajuntaments les que demanen crèdits i/o es comprometen a treballar amb 
aquest tipus de banca. De fet, algunes diferències entre la banca tradicional i la ètica serien: 
 
a) la banca tradicional només es preocupa de la rendibilitat econòmica, inverteix en armament, 
empreses contaminants, explotació infantil, etc. La banca ètica compleix amb uns mínims de justícia 
social, inverteix en creació d'ocupació, primer habitatge, medi ambient, cultura, entre d'altres;  
 
b) la banca tradicional s'ha especialitzat en inversions de tipus especulatiu. La banca ètica centra les 
seves inversions en economies locals i en sectors normalment oblidats;  
 
c) Mentre la banca tradicional manté salaris astronòmics pels seus directius, la banca ètica disposa 
d'uns topalls salarials;  
 
d) La banca tradicional està formada per un reduït grup de grans accionistes que decideixen. En 
moltes entitats de banca ètica, el control efectiu de l'entitat s’exerceix d'una manera democràtica;  
 
e) Tabú per a la banca tradicional, per a la banca ètica la transparència és el seu senyal d'identitat. 
 
A més, les finances ètiques, tal i com explica l’associació FETS (Finançament ètic i solidari), es 
basen en cinc principis: 
 

1. El principi d’ètica aplicada: l’ètica com a procés en l’aplicació dels criteris d’inversió i 
concessió de crèdits. 

2. El principi de coherència: utilització dels diners coherent amb aquests valors de respecte.  
3. El principi de participació: la presa de decisions és democràtica.  
4. El principi de transparència: és necessari oferir informació regular i pública de totes les 

activitats i les seves conseqüències.  
5. El principi d’implicació: les entitats de finançament ètic han d’anar més enllà dels criteris 

negatius i han de definir la seva política d’inversió seguint criteris positius per poder 
transformar la societat. Aquests principis han d’estar presents en totes i cadascuna de les 
activitats de les finances ètiques.  

 
A Catalunya existeixen banca ètica, cooperatives de crèdit i associacions que promouen les finances 
ètiques i que responen als principis de l’economia social i solidària.  
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Per tots aquests motius, el grup municipal Junts per Vallirana proposa al ple de l'Ajuntament de 
Vallirana l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Declarar Vallirana, municipi compromès amb les finances ètiques. 
 
SEGON.- Establir contacte amb diverses entitats de banca ètica que treballen a Catalunya per 
conèixer el seu funcionament; i avaluar conjuntament les possibilitats de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Vallirana i les diverses entitats de banca ètica. 
 
TERCER.- Que l'Ajuntament de Vallirana es comprometi a treballar de manera activa amb la banca 
ètica i/o cooperatives compromeses amb les finances ètiques (Triodos Bank, Fiare Banca Ètica, 
Oikos Crèdit, Coop 57, Caixa d'Enginyers, entre d'altres), deixant a un costat -en la mesura del 
possible- la banca tradicional. 
 
QUART.- No establir nous vincles ni compromisos amb entitats bancàries que no siguin incloses 
dins el sector de la banca ètica i/o cooperatives compromeses amb les finances ètiques. En cas que 
sigui necessari, per qualsevol motiu, establir qualsevol nou compromís o vincle amb entitats 
bancàries que no siguin incloses dins el sector de la banca ètica, hi haurà el compromís de redactar 
un informe tècnic amb la justificació corresponent. 
 
CINQUÈ.- Promoure, mitjançant jornades de sensibilització i diferents programes de difusió, en 
col·laboració amb les entitats de banca ètica i/o cooperatives compromeses amb les finances 
ètiques si s'escau, l'ús per part de la ciutadania d'aquest tipus d'entitats sostenibles socialment, 
ambiental, cultural i econòmica. 
 
SISÈ.- Promoure i fomentar les iniciatives de la banca ètica i/o cooperatives compromeses amb les 
finances ètiques a Vallirana; i difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació locals. 
 
SETÈ.- Comunicar a la Plataforma de Finançament Ètic i Solidari (FETS) l'adopció dels següents 
acords i la declaració de Vallirana, municipi compromès amb les finances ètiques. 
 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: En primer lloc vol comentar que aquest matí ha enviat un correu electrònic a on explica que retiren 
l´acord número Quart, després de parlar amb l´equip de govern, donat que potser era un punt massa tancat i com la 
intenció de la Moció era que l´Ajuntament treballés amb la banca ètica, no tancar aquesta porta i no dir no treballar més 
amb la banca tradicional. Com la intenció és aquesta, ho han acceptat i retiren l´acord Quart. 
 
Sr. E. GIRALDEZ: No pueden apoyar esta Moción, y quizás no voten en contra porque han retirado el punto número 
Cuatro porque pedirle al Ayuntamiento que no tenga relación con entidades que operan en el municipio era realmente un 
sinsentido. Pero tampoco tienen claro el punto Tercero que dice “Que l'Ajuntament de Vallirana es comprometi a treballar 
de manera activa amb la banca ètica”. Quiere decir que sí o sí tiene que tener una obligación. Si pusiera que el 
Ayuntamiento abre las vías de diálogo y negociación para estudiar todas las posibilidades por si se llega a un posible 
acuerdo negociar con este tipo de entidades, cambiaría mucho más que decir directamente “se compromete”. Tampoco 
están de acuerdo en que las bancas tradicionales sean las responsables de la explotación infantil. Cree que de esto es 
responsable, si a alguien le dan un crédito porque reúne las condiciones, realmente lo que hace con ese dinero es el 
verdadero responsable y no las entidades tradicionales. 
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Sr. J. ÁVILA: Votaran a favor. Creuen que és un pas endavant, però no creuen que sigui el pas definitiu. Defensen la 
banca pública i creuen que hem d´arribar fins allà. Hagués sigut una oportunitat idònia per haver posat algun punt. També 
consideren que el punt Cinquè no els hi agrada perquè no els hi agrada que l´Ajuntament promogui empreses privades 
per molt ètiques que siguin. Si l´Ajuntament treballa amb banca ètica, que ho comuniqui per un tema de transparència 
però no promoure per la gent. Ho diu perquè potser el que avui és ètic potser demà no ho és. Per exemple a Triodos 
Bank hi ha gent que els acusa d´haver invertit en homeopatia o a estar vinculat a certes sectes com l´antroposofia i 
transparència sí però potser ens espantem en un moment donat. No ho veuen clar el promoure això des de l´Ajuntament 
cap a la gent. Tot i això consideren que és millor la banca ètica que la tradicional, però és que això no és molt difícil. 
Votaran a favor. 
 
Sr. T. GIBERT: Estan en la mateixa línia. D´entrada ja es feliciten tots plegats perquè en el preàmbul de la Moció 
s´informa de que l´Ajuntament de Vallirana, a través de l´equip de govern, ja en el seu dia es va adherir a la Xarxa de 
Municipis per l´economia social sostenible. Que treballi amb la banca ètica ja és algo que els hi agrada, per això votaran a 
favor, però aquestes Mocions s´haurien de treballar una miqueta més per dos motius: primer, demanaria que es treies 
qualsevol nom de banc que hi hagi en el punt Tercer perquè vol dir que els coneixem tots i els posem tots o no en posem 
cap, perquè sinó que algú que és més ètic que els altres es pot ofendre. O potser hi ha alguna a la llista que ja no està 
tan clara o hi ha algun dubte. També vol dir que “promoure des de l´Ajuntament la sensibilització” creu que no es pot fer 
des de l´Ajuntament promoure, perquè podríem entrar en algun conflicte de tipus legal. I tercera, i més important, que 
aquestes Mocions potser haurien d´estar més treballades a nivell d´equips municipals i poder recavar fins i tot la 
informació tècnico-legal perquè quan ens puguem comprometre a treballar o no treballar, l´Administració local té un corsé 
que és la Llei de contractes del sector públic que una cosa és la voluntat però s´hauria d´evitar fer res no permès per la 
Llei. Quan hi hagi l´oportunitat de contractar, tot i que tots estiguem d´acord, ja diran els  serveis jurídics les clàusules en 
els plecs. 
 
Sra. M. ZAPATA: Serà breu perquè ja ho han dit tots els grups. Votaran a favor però volen demanar que treguin els 
noms dels bancs, de les empreses privades i el punt Cinquè, perquè al marge de que l´Ajuntament no pot promoure en 
benefici d´altres empreses, també cadascú és molt lliure de triar el que consideri. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Votaran a favor, agraint facilitar l´eliminació de l´acord Quart, perquè la limitació ja ho era i en el punt Tres 
ja es reflexa, indicant “deixant a un costat -en la mesura del possible- la banca tradicional”. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: En primer lloc, realment és una Moció que busca el consens, per tant si realment molesta molt que 
surtin els noms i hi ha certa incomoditat pel punt Cinquè, no hi ha cap problema i els retirarà. El que busquen és el 
consens i que surti la Moció aprovada i que tothom es senti còmode amb aquesta Moció. Té raó el Sr. Àvila sobre la 
banca pública, estan en la línia, i potser sí que ha estat un punt interesant d´incloure, però com era una Moció centrada 
en la banca ètica van considerar millor tractar-ho en una altra propera Moció. Li sap greu que Ciutadans no recolzi la 
Moció perquè al parlar de modificar l´Acord Tercer, el Regidor de Medi Ambient ja ho comentava “en la mesura del 
possible”. No tanca la porta en cap moment a que es deixi de treballar amb la banca tradicional, més encara quan hem 
eliminat el punt Quart de la Moció. 
 

 
Modificacions incloses a la Moció: 
A l´Acord Tercer s´eliminen els noms dels bancs. S´elimina l´Acord Quart. S´elimina l´Acord Cinquè. 
Els Acords Sisè i Setè passen a ser els Acords Quart i Cinquè. 
 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU, Sí es Pot-
Sí se Puede i Junts per Vallirana i l´abstenció de Ciutadans. 
 
 

Núm. 18.- Moció de Junts per Vallirana per a l´adhesió de l´Ajuntament de 
Vallirana a la xarxa de municipis LGTBI 
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Llegeix i explica aquest punt el Sr. O. Rodríguez.  
 
El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI va iniciar la lluita per la igualtat de drets a partir del 
moviment popular que van generar els fets de Stonewal. Des de llavors, els col·lectius LGTBI 
han aconseguit assolir de forma desigual el reconeixement legal dels seus drets. No obstant 
això, no podem oblidar que l'homosexualitat i la transsexualitat encara són perseguides i 
castigades a molts països (fins i tot amb la pena de mort). Malgrat que any rere any diversos 
països fan passos endavant aprovant lleis per matrimoni igualitari, cal lamentar les actituds 
homòfobes, transfòbiques, lesbofòbiques, bifòbiques i intersexofòbiques que perviuen a la nostra 
societat. 
 
En aquest sentit, coincidint amb la Diada per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, transsexual i 
intersexual i amb l'objectiu de continuar lluitant per la lliure expressió de la diversitat identitària, 
afectiva i sexual, el passat 28 de Juny va presentar-se la Xarxa de Municipis LGTBI de 
Catalunya. Amb la intenció de donar visibilitat al col·lectiu LGBTI, desenvolupar la llei 11/2014 i 
compartir recursos en l’àmbit local per seguir treballant en favor dels drets de les persones 
LGBTI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya compta amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona i, actualment, en formen part més de 17 municipis: Barberà 
del Vallès, Barcelona, Berga, Cerdanyola del Vallès, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Montcada 
i Reixac, Ripollet, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Gramenet de Besòs, 
Sitges, Terrassa i Vacarisses. 
 
Entre les principals prioritats de la Xarxa de Municipis LGTBI, destaquen: 
 

 Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat 
identitària, afectiva i sexual; 

 Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d'actuació municipal, tot 
posant èmfasi en la defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d'identitats i 
d'expressions de gènere;  

 Afavorir l'intercanvi i la col·laboració entre els diferents municipis, donada la rellevància 
del món local com a espai privilegiat de proximitat;  

 Lluitar contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la itnersexofòbia i la bifòbia de 
manera continuada i des dels diversos àmbits d'actuació municipal;  

 Reacció immediata de rebuig i actuacions reals davant d'actes d'homofòbia, lesbofòbia, 
transfòbia, intersexofòbia i bifòbia;  

 Posar atenció especial a col·lectius LGTBI vulnerables (infants, adolescents i persones 
grans, amb capacitats diverses i/o entorns culturals o religiosos especialment 
discriminatoris); 

 Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i 
LGTBI.  

 
D'altra banda, i en relació a les activitats que ha dut a terme la Xarxa de Municipis LGTBI des de 
la seva creació, podem destacar les primeres jornades realitzades a Sabadell el 27 de gener 
passat, sota el títol «Les polítiques LGTBI al món local, articulacions i aliances», on es va reunir 
personal tècnic i polític de les diferents ciutats, així com entitats que treballen per la defensa dels 
drets de les persones i la lliure expressió de la seva diversitat afectiva, sexual i identitària. 
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Per tots aquests motius, el grup municipal Junts per Vallirana proposa al ple de l'Ajuntament de 
Vallirana l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Adherir l’Ajuntament de Vallirana a la Xarxa de Municipis LGBTI de Catalunya; 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord als Ajuntaments integrants de la xarxa, a la Crida LGBTI, 
a l’Observatori contra l’Homofòbia i al Front d’Alliberament Gai de Catalunya. 
 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Aquesta és una Moció que s´ha presentat a altres municipis. Tot i que s´ha creat l´any passat 
fa poc que està començant a funcionar i creu que val la pena adherir-se a la mateixa. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Votarán a favor ya que están totalmente de acuerdo con la lucha por la igualdad de los derechos. 
Ya en el Pleno de 28 de enero de 2016 Ciudadanos presentó una Moción que fue aprobada para que se 
desarrollara la Ley 11/2014, y por lo tanto están totalmente de acuerdo con la adhesión de Vallirana. También 
quieren desde aquí mostrar su apoyo a los dos chicos de Berga que fueron agredidos lamentablemente por este 
motivo. 
 
Sra. I VILLAFAINA: Votaran a favor d´aquesta Moció. Creuen que s´han de donar espais pel diàleg intercultural de 
diversitat sexual i transgènere. Creu que hem de començar per cadascú de nosaltres perquè cada vegada proliferen 
més imatges estereotipades que mostren una representació incomplerta i negativa de les persones. Creu que hi ha 
una falta de voluntat política d´alguns sectors a l´hora d´incentivar i implementar la coeducació de forma real. Ens 
trobem que a data d´avui s´estan subvencionant escoles que segreguen per sexe. Encara és una realitat. Creuen 
que el Pla d´Igualtat municipal, que està dintre del PAM, es podria incloure als col.lectius de diversitat 
afectivosexual. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Agrair els vots favorables. Com comentava la Regidora Sra. I. Villafaina cal voluntat per 
combatre aquesta problemàtica, i per tant tot i que això no és el pas definitiu sí que es un pas important la creació 
d´aquesta Xarxa i creu que tots els Ajuntaments han d´adherir-se. 
 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

Núm. 19.- Informació de l´Alcaldia 
 

19.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS 2017 DEL NÚMERO 11 AL NÚMERO 129 

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte dels Decrets 2017, del número 11 al número 129. 

 

19.2. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 23 DE GENER DE 2017 AL 20 DE MARÇ          

DE 2017 

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte de les Juntes de Govern Local del 23 de gener de 2017 al 20 de març. 
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Sra. I. VILLAFAINA 

Informa de les actuacions de la Regidoria d´Educació i Pla contra el Fracàs Escolar 

 

Volen destacar que els professionals de les escoles bressol municipals estan rebent una formació sobre el mètode 

Montessori, que s´està aplicant dintre del Pla Educatiu del Centre i aposten per aquesta nova forma de treballar. 

Es va fer l´acta cloenda del programa MART XXI, que es treballa des de l´Institut amb l´UPC per motivar als 

alumnes que tenen capacitats pels estudis i la satisfacció dels alumnes va ser molt gran, i han vist la Universitat i es 

reenganxaran. 

Comentar també que aquest any tornarem a tenir 6 línies a P3, no es tanca cap línia de P3 i s´augmenta una línia a 

l´IES. 

També volen felicitar al nou equip directiu de l´escola Pompeu Fabra, que es va fer procés selectiu la setmana 

passada i els hi desitgen molts èxits. 

La setmana passada es va acabar la última sessió de les xerrades que es fan junt amb la Regidoria d´Educació i 

Joventut, que consistien en serveis personalitzats per joves i familiars. Es van fer xerrades a l´Institut Vall D´Arús. 

Són cinc grups de quart de l´ESO, a on es tractaven temes de sistemes educatius i les sortides després de l´ESO. 

Unes jornades de 6h. en itineraris formatius-laborals, explicant les seves experiències de forma simultània durant 

una hora a l´IES, també per alumnat de quart de l´ESO, a on també van poder interactuar i resoldre dubtes. I una 

xerrada-taller de dues hores al Casal de Joves, també responent als dubtes que tenien. La valoració d´aquestes 

actuacions per part de l´IES Vall D´Arús va ser molt positiva. Creuen que ha estat una aposta positiva i si el Regidor 

de Joventut li sembla bé, continuaran l´any que ve. 

 

Sr. J.M. ARRABAL 

Informa de les actuacions de la Regidoria d´Esports i Cultura 

 

Primer vol agrair la tasca que fan les entitats, tant les esportives, socials, culturals, com totes, per la picada de pedra 

que fan dia a dia perquè a nivell cultural i a nivell esportiu els nens puguin fer esport, i culturalment per les activitats 

que hi ha al poble, i socialment igualment per les activitats que hi ha. 

Va haver una inauguració de la seu social de la penya blaugrana al c/ Major. Van venir directius del FC Barcelona i 

diverses penyes del voltant. I posteriorment van fer el sopar aniversari, 37è aniversari de l´estanc Escut. 

Del Club Natació Vallirana destaquen que el Pol Gil va estar a la Copa del Món. El Pol Grima també va estar al 

campionat de Catalunya i va rebre la medalla de bronze. El Club Esportiu Vallirana, en el 37è Campionat Nacional 
Kyokushinkal el 18 de febrer a València van participar dos atletes, el Gerard Medina i el Xavier Puerta, que  van 

quedar en el primer lloc i campió d´Espanya, i segon classificat i sots-campió d´Espanya, respectivament. El dia 11 

de març vam fer la Jornada Esportiva del Consell Esportiu, que va ser amb 150 nens, nois i noies de Vallirana, 

Cervelló, Sant Feliu, Castelldefels, Gavà, Gelida i Sant Vicenç dels Horts, amb el programa Juga Verd Play,  que 

valora més valors que no només guanyar o perdre. 

En el CN Vallirana, el José Castaño amb la secció infantil, va estar convocat per la selecció infantil. 

El Club Esportiu Cos Master, en Taekwondo va guanyar 4 ors, 1 plata i 7 bronzes. 

El valliranenc Ian Díaz va quedar en primera posició en la primera Copa Catalana de Curses de Resistència. 

Les properes activitats a nivell esportiu que tenim són: 

el 19 d´abril, que és la cursa solidària de les escoles de Primària per recollida d´aliments per a les famílies més 

necessitades. Estan totes les escoles, s´ho passen molt bé i ho fan al camp de futbol i anima a que els vinguin a 

veure perquè és molt emotiu i molt maco veure aquesta activitat dels nens; 

el 22 d´abril farem la Jornada Comarcal de gimnàstica del Consell Esportiu al Poliesportiu de Vallirana. 

I a nivell de Regidoria de Cultura, a part de les 3 exposicions, el 22 d´abril sortida a Badalona, el 23 d´abril la fira de 

Sant Jordi diumenge al matí i el proper dia es farà una ruta literària feta per Amics del servei local de català per 

diferents punts de Vallirana, surten del casal de joves, pararan a fer una lectura d´una obra i finalitzaran a la Masia. 

El 27 de maig farem la 41a edició del premi poesia catalana Josep Maria López Picó al Casino de Vallirana. 
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Sra. R. GARCÍA 

Informa de les activitats de Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat i Fires i Festes 

 

Amb motiu del dia de la dona es van fer tres xerrades durant el mes de març, que s´intentava motivar a aquelles 

dones que estan a l´atur i no cobren cap prestació, perquè trobin una feina i tornin a ser independents i estiguin molt 

millor. Comentar també que amb el Carnestoltes van participar dotze comparses, quatre grups un total de 400 

participants a la rua. Divendres passat es va realitzar un curs de desfibril.ladors i van participar 10 entitats amb 23 

persones i tenim les entitats molt ben formades en aquest sentit. Aquest cap de setmana hem tingut la Vallirana 

Natura amb 72 expositors, i enguany hem tingut dos espais diferenciats a la fira a on estaven expositors i després 

l´espai Àgora i l´espai Vida a on havien diferents tallers. 

 

Sra. E. ROMERO 

Informa de les activitats de Recursos Humans, Serveis Generals i Participació Ciutadana i Transparència 

 

Començarà parlant de l´oferta pública que hi ha vigent. Actualment hi ha una oferta pública oberta a que la gent 

pugui presentar la seva instància per poder participar en el Tècnic Auxiliar de Participació Ciutadana. Poden 

presentar la instància fins el 4 d´abril i anima a tot aquell que es vulgui engrescar a formar part del grup de 

treballadors de l´Ajuntament a que presenti la seva instància. 

Dir que encara tenim per determinar la data d´examen de la plaça d´Arquitecte i també per determinar la data 

d´examen de Tècnic Auxiliar de Fires i Festes. Això ho fan per deixar marge perquè la gent pugui estudiar i preparar-

se els exàmens. 

Han posat una oferta a Infojobs, que agafarà candidatures fins el 21 d´abril i pròximament sortiran les bases de les 

borses de TEI, mestre i monitores de menjador per les llars d´infants, perquè fan unes borses de feina per cobrir les 

possibles baixes de malaltia, possibles noves obertures de les aules ja que tenim matrícula oberta a les llars 

d´infants. 

A nivell de pràctiques fomenten molt les pràctiques dins de l´Ajuntament i tenim 4 persones: una a Comunicació d´un 

cicle formatiu de grau superior d´impressió digital; una altra a Informàtica, d´un cicle formatiu de grau mitjà 

d´informàtica; una a Serveis Territorials, que ve d´un grau de gestió i administració pública i una persona donant 

suport al nostre arxiver, que és un PQPI. 

Recordar que tenim vigent encara el projecte de My First Job, que és l´oportunitat que donen als joves que no 

arriben als 30 anys i que puguin començar la seva carrera professional dins de l´Ajuntament durant un mes. 

Amb el Consell Comarcal tenim quatre col.laboradors, que serien tres jardiners i una auxiliar administrativa. 

A nivell de participació ciutadana, el passat cap de setmana i dins del marc de la 5a Fira de la Natura es va realitzar 

en un stand de l´Ajuntament el segon taller de participació, a on el ciutadà hi podia dir la seva en els quatre eixos 

principals del Pla de Participació. Al portal del web tenim penjada ja l´anterior jornada i en quant tinguin els resultats i 

l´anàlisi que faci l´empresa que ha fet aquest taller també faran partícips a tota la població i encara  més per donar 

un feedback a aquelles persones que han pogut participar. Aquí també estan recollint el tema del PAM. Van llençar 

un butlletí a on, com a equip de govern, posaven tot allò que anaven en el seu Pla d´Actuació Municipal. Informar 

que fins el dia 31 la gent encara té temps per poder participar a través del web o lliurant a qualsevol de les OAC el 

fulletó per dir quines serien les prioritats. Actualment tenen 304 enquestes. 145 són entregades personalment i 159 

a través de la web. Els hi agradaria molt tenir més participació, però és la que tenim. 

 

Sr. A. LLORCA 

Informa dels actes fets per part de la Regidoria de Joventut 

 

Parlarà de les properes activitats organitzades des de la Regidoria, que juntament amb la Regidoria d´Igualtat i 

Cooperació organitzen la 7es Jornades Intergeneracionals que es faran des de finals d´abril a principis de maig, que 
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inclouen activitats conegudes com la tarda de jocs tradicionals, la segona edició del dictat català, una masterclass 

de zumba intergeneracional, una jornada esportiva de basquet i futbol sala, que és nova d´aquest any, diferents 

tallers que es fan al casal de joves i a la biblioteca, i l´esperada festa holi que es farà el 22 d´abril al parc central. 

També comentar que s´estan començant a organitzar les properes aules d´estudi intensives que es faran a l´estiu, 

de cara a aquells alumnes que estan preparant-se per la selectivitat i pels exàmens finals universitaris que es faran 

des de mitjans de maig a finals de juny. 

 

Sr. A. LAFONT 

Informa de les actuacions de la Regidoria de Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM 

 

Vol comentar les actuacions més immediates previstes en aquests dos mesos. I que seria el tema d´asfaltat que van 

a fer per carrers de tot el municipi, tant a efectes d´inversió com de manteniment. Posar com a punts de referència el 

c/ Garraf, Av. Olesa de Bonesvalls o Verge del Roser; i de manteniment estem parlant de 15 o 16 carrers que 

actuaran a efectes de reparació de molts sots que hi ha. També faran l´adequació de vorera enfront de la Repsol, a 

on ja tenen un projecte aprovat i podrien fer-ho de manera bastant immediata. Al c/ Cuatrecasas, a tota la seva 

longitud, a on hi ha hagut una participació ciutadana i s´ha fet un projecte a on hi haurà regularització i pacificació 

del trànsit. A part d´altres actuacions, no només de pintura, sinó de senyalitzacions i mitjans de protecció. També 

faran ara o a setmana santa aprofitant que no hi ha els nens al col·legi de l´Olivera, tota la baixada cap a Joan Capri, 

a on faran vorera nova amb un nou material perquè hi ha moltes queixes del patinatge que genera aquella vorera i 

ara la deixaran en condicions perquè no hi hagi aquest risc de patinatge. 

També s´arreglarà ara, de forma bastant immediata la pèrgola de les Casetes. 

 

Sra. N. RUIZ 

Informa de les actuacions de la Regidoria d´Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i Turisme 

 

Vol recordar la xerrada que hi ha demà a la sala de Plens a les 18h sobre clàusules sòl. Es farà a càrrec dels tècnics 

de Consum de l´Ajuntament i de la Diputació. 

S´han vist obligats a augmentar el servei de l´oficina de Consum pel tema de les clàusules sòl. Des del mes de 

febrer que va començar aquest servei han rebut 50 consultes sobre aquest tema i ara estan també tots els divendres 

de 09 a 14h. 

I aprofitant, recorda el servei de l´oficina d´atenció a l´empresa que es va posar en marxa al novembre per atendre a 

emprenedors, empreses, comerç, entitats. I ja ha fet 16 assessoraments a emprenedors, 20 a empreses i comerços 

i 10 d´associacions i estan tots els divendres de 09 a 14h. 

 

Sr. O. SUÑÉ 

Informa de les actuacions de la Regidoria de Seguretat i Medi Ambient, Innovació i Projectes 

 

A la fira i pel poble, ja va aparèixer la nova campanya sobre el civisme i les bones pràctiques pel tema de neteja 

viària, temes incívics, vandalismes, amb el nom de “Ben Net, Ben Fet”. És una campanya del Pla d´actuació del 

mandat 2015-2019 que recull els objectius a línies a seguir de l´acció del govern municipal en aquest període, dins 

dels Serveis Territorials i Economia Local, a on un dels objectius és millorar el servei de neteja viària i de recollida de 

voluminosos i poda. No hi ha prou amb millorar el servei i s´analitzen quins són els factors que incideixen 

directament sobre la percepció del servei. I es conclou que els aspectes que incideixen és el comportament i accions 

incíviques, el mal ús dels contenidors i el desconeixement del servei gratuït de recollida de voluminós i poda. Amb 

aquests antecedents es dissenya la campanya i és una campanya genèrica de medi ambient, informativa i de 

conscienciació per corregir aquestes accions incorrectes, informar de les bones pràctiques, informar del servei de 

l´Ajuntament. Aquesta campanya té com a objectius reduir aquests comportaments i accions incíviques, implicar a la 

ciutadania amb la importància del seu paper, divulgar els serveis que ofereix l´Ajuntament, informar de la 
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conseqüència d´un comportament correcte, o sigui, les pròpies sancions, i potenciar la imatge d´una Vallirana neta 

amb l´entorn natural. Els elements a destacar en “Ben Net, Ben Fet” són la implicació ciutadana, l´entorn natural i el 

missatge positiu. 

Vol fer resposta a una pregunta que va demanar el Sr. E. Giráldez sobre el cost que tenia el Tanatori a l´Ajuntament. 

A l´Ajuntament no té un cost la gestió del Tanatori, al contrari, ens aporten un canon que al 2016 va ser un total de 

3.091,40€. És una concessió que es va donar a l´empresa Altima i té el conveni per si necessita més informació, 

està a la seva disposició o poden quedar un dia i la pot observar. És un conveni amb el qual es va comprometre una 

concessió de 50 anys. L´empresa Altima es va comprometre a fer el Tanatori i aportar la gestió dels serveis 

funeraris. Els preus públics del que és el cementiri, els serveis, s´aproven en Junta al mes de novembre. I el que ells 

fan és la gestió d´aquest servei. Dir que des de l´Ajuntament es fa el control i el seguiment, i la gestió real de totes 

aquestes demandes. A l´Ajuntament no li costa res el Tanatori, al contrari, percep un cànon, que l´any passat va ser 

de 3.091€. 

 

Sr. J. URREA 

Informa de les activitats de polítiques territorials i economia local, urbanisme i barris 

Tenim un projecte, de reforma dels vestidors del poliesportiu. Aquest projecte es va retardar la seva realització, que 

en principi tenien prevista per finals de l´any passat, buscant un menor impacte a l´hora de realitzar aquestes obres 

en les competicions i pràctiques esportives que es realitzen a la pista poliesportiva. Ara el que han fet ha sigut 

aprovar definitivament el projecte, que inicia la licitació i han quedat que aquesta licitació acabi amb l´adjudicació per 

fer l´obra de cara a aquest estiu. Aquest estiu s´iniciarien les obres reforma dels vestidors de la pista poliesportiva 

buscant aquest menor impacte en les pràctiques esportives que es realitzen. Hem tingut l´aprovació definitiva sense 

cap al·legació; ha estat exposat al públic 30 dies com és de rigor i no s´ha rebut cap al·legació a aquest projecte que 

és el que ara treuen a licitació. 

Un altre projecte gran, de fet el gran projecte, el del pavelló poliesportiu que es vol realitzar a la Barquera; la 

realització del projecte a licitar per fer en tres mesos. Aquests tres mesos s’acabaven ara a mitjans de març i ha 

sortit un problema tècnic, que ha fet que els arquitectes demanin una pròrroga de tres mesos per poder fer l´estudi 

del projecte. El problema ha sorgit amb el permís de l´ACA, que és indispensable per fer el pavelló al costat de la 

riera i l´ACA ha donat l´estudi d´inundabilitat, que preveu la màxima vinguda d´aigua d´aquesta riera en 500 anys i 

ha quedat demostrat que un tros de pàrquing que hi ha ara, a sobre de la riera al c/ Església, el pas d´aigua és 

totalment insuficient per engolir tota aquesta avinguda d´aigua. Això vol dir que el dia que vingués aquesta avinguda 

d´aigua, l´aigua passaria per sobre perquè el forat que es va fer quan es va construir el pàrquing és totalment 

insuficient. Significa buscar alternatives tècniques que són les que estan estudiant ara els tècnics per mirar d´encabir 

a sota un nou pas d´aigua, a part del que hi ha: sota del pàrquing hi ha una bòveda, doncs entre aquesta i el nou 

pavelló poliesportiu tindrà que anar un nou túnel per recollir aquesta avinguda d´aigua. I si no s´engolís aquesta 

capacitat d´aigua, l´ACA no donaria el seu permís. Està parlant d´un forat d´aproximadament, tot i que a finals de 

l´estudi tindrem unes dades més concretes, per fer una idea, d´unes mides aproximades de 5,5 metres per 2,5 

metres. Evidentment és una sorpresa per tots i ens pensàvem que quan es feien les obres es feien bé. I no totes les 

obres es feien bé. Ara toca corregir el que en el seu dia no es va fer bé i això tindrà un impacte econòmic, que ara 

mateix no sap calcular, perquè estan els arquitectes treballant. Quan acabin de treballar sabran el sobrecost que 

significa perquè és un sobrecost inesperat. De moment suposarà un retràs d´aquestes obres d´uns tres mesos. 

 

Sra. ALCALDESSA: Per acabar la informació d´Alcaldia comentar les últimes notícies que hi ha respecte de la 

Variant. Com així s´ha anunciat a la última revista que es va treure al carrer, Viure Vallirana, van tenir una reunió 

amb Demarcació de Carreteres farà un parell de setmanes, amb el responsable de Demarcació de Carreteres i 

també responsable de l´obra de la Variant, Sr. Lluis Bonet, afirmant que les obres estaven avançades, que hi havia 

una planificació per tal de que es poguessin acabar a principis de 2018. Potser no es poden acabar al gener de 2018 

i s´acaben al febrer de 2018. El que sí que també van comentar és que havien finalitzat tot el que era la perforació 

dels túnels amb la seva totalitat i no s´havien trobat cap mena d´incidència ni fet que no estigués contemplat dintre 
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del projecte de l´obra, la qual cosa era una molt bona notícia per que aleshores no es preveien que hi haguessin 

endarreriments en la planificació de les obres. També es va comentar que hi havia dues petites modificacions del 

projecte en positiu: una era que hi havia el que fa referència a la passarel·la que passarà del barri de la Llibra fins a 

l´Institut que es van trobar al fer els fonaments que el terreny era més estable del que preveien, amb la qual cosa 

disminuïen els costos per fer els anclatges, però si s´hagués de modificar el projecte suposaria tota una sèrie de 

tràmits administratius que endarrerien la seva posada en funcionament; i per l´altra, des de que es va iniciar el 

projecte, ja fa molts anys ja que aquestes obres s´inicien al 2004, tot el que és la tecnologia ha avançat molt, i ara la 

tecnologia Led el que fa és també abaratir els costos de l´obra, que també s´havia d´incorporar al projecte. 

Aquesta setmana va venir el President de l´Estat, el Sr. Mariano Rajoy. També va venir amb el Ministre de Foment, 

el Sr. Íñigo De la Serna, i ara estem a l´expectativa de veure com afecta les declaracions que han fet sobre les 

inversions a fer a Catalunya amb la Variant. Van trucar a Demarcació de Carreteres i els hi confirmen que la previsió 

de l´obra és la que van explicar i en tot cas demanen totes les explicacions possibles via Demarcació de Carreteres i 

també via carta tant al Ministre, com al Secretari d´Infraestructures, perquè es comprometin amb el que ja els hi 

havien dit, i també amb els inputs que tenim d´altres empreses que estan ara mateix treballant, i és que l´obra està 

sobre planificació i que s´acabi a principis de 2018. En tot cas, aniran comunicant i informant de tot el que tenen a la 

Comissió de la Variant, de la qual creu que tots els Regidors en formen part i de tota la ciutadania que vulgui formar 

part de la Comissió de la Variant, que els hi enviïn un correu electrònic i rebran tota la informació.  

 

 

Núm. 20.- Precs i preguntes 

Sr. O. RODRÍGUEZ: Exposa que un treballador de la Brigada de l´Ajuntament, que està contractat a través d´un pla 
d´ocupació i que ara mateix, si no s´equivoca, està aquí entre el públic, els hi ha demanat que traslladi uns fets del 
passat dijous 23 al matí, en horari de treball i sota el pretext de conducció sospitosa la Policia el va aturar i el va 
sotmetre a una prova d´alcoholèmia, que va donar negatiu. Després el van conduir a les dependències policials i li 
van fer tot tipus de proves de consum de drogues. Les proves també van donar negatiu i després el van traslladar 
els mossos d´esquadra de Sant Feliu de Llobregat sota el pretext d´una ordre de recerca i captura perquè se suposa 
que no l´havien pogut localitzar per entregar-li una sentència judicial, que després va resultar que la sentència era 
favorable a la seva persona. Allà a Sant Feliu el tenen retingut pràcticament tot el matí. És emmanillat de fet i cap al 
migdia, cap a les 13h o així, el deixen lliure i busca´t la vida per tornar a Vallirana tot sol sense cap tipus 
d´explicació. Aquest treballador després d´aquests fets demana explicacions i informes sobre això. Li semblen fets 
surrealistes perquè simplement per conducció sospitosa, tota aquesta imatge no l´entén. Li sembla una pel·lícula de 
ciència ficció, en un estat policial que no donen cap tipus d´explicació i el treballador en qüestió demana a la Policia i 
també a l´equip de govern que es donin les explicacions pertinents. 
A la Comissió Informativa es va comentar als Regidors que avui teòricament se´ls hi donarien unes informacions 
sobre l´aigua, no sap si finalment les han portat o no, però aniria bé que els hi donessin perquè porten esperant 
gairebé un any i mig llarg. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Solicitan la retirada de las isletas del Pg. Sant Lluis que dan a la pça. Escorxador, ya que son 
demasiado altas y está habiendo muchos problemas con camiones que quieren girar y están pegando con el poste, 
justo en la esquina. Y sabe que le dirán que se ha aprobado una Ordenanza para que los camiones ni circulen ni 
estacionen en las urbanizaciones, pero estamos hablando de camiones que vienen a trabajar, que tienen que venir 
a descargar y que por lo tanto tienen verdaderas dificultades. Además también es un peligro para los propios 
vehículos porque el que pise un bordillo de esos le queda la rueda prácticamente reventada. Ha habido muchas 
quejas en ese sentido y por tanto piden que por favor esas isletas se pinten o no se pongan unas isletas como las 
que se están poniendo que son grandiosas. Y que las rotondas si puede ser las hagan más pequeñas porque la 
rotonda que habéis hecho en la pl. París hay que hacer un circuito y bajar la c/ Lourdes porque tienes que girar a la 
derecha un montón de metros. Por lo tanto, mirar si se pueden retirar al menos esas isletas porque además son un 
bordillo justo, no son como la que hay en Av. Selva Negra esquina con c/ Bruc, que es una isleta que tiene una 
inclinación, y estos son un bordillo recto. 
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Per a la Regidoria de Cultura, dir que l´altre dia van presentar una instància per a la creació d´un certamen de 
poesia en llengua castellana que serveix de complement del certamen que tenim actualment, de poesia catalana 
López Picó. Encara no els hi han contestat aquesta instància. Sap que quan es reclama una mica el tema del 
castellà us poseu una mica incòmodes. De fet Ciutadans són el partit que reivindica el bilingüisme dins del nostre 
municipi, però sí que de veritat seria molt bo fer aquest certamen. Seria una bona eina per normalització lingüística, 
ja que fins i tot hi hauria persones que podrien fins i tot participar-hi als dos certàmens. 
También quiere comentar que el equipo de gobierno han hecho un estudio de la dinamización de los comercios. 
Tuvísteis una reunión con la Unió de Botiguers a principios de diciembre, y les habéis dado un dossier de 110 
páginas y que ha hecho una empresa externa y que se ha pagado conjuntamente entre Diputación y el 
Ayuntamiento de Vallirana. La pregunta es saber el coste de este dossier. En segundo lugar, si tenéis intención de 
aplicar de alguna manera parcial o en su totalidad lo que dice la conclusión de dicho informe. Y en tercer lugar, si 
tienen intención de pedir opinión a los grupos de la oposición porque ha leído el dossier y ve que hay cosas que 
desde su grupo municipal les preocupan. 
Comentar por último sobre una declaración de la Diputada Eva Martínez en la página del PSC de Vallirana, que 
quisiera que le aclarara. El otro día se comentó que Ciudadanos habían votado junto con Junts pel Sí en contra de 
una serie de enmiendas que paralizaban una serie de obras en la comarca del Baix Llobregat. Y es verdad. 
Ciudadanos votó por equivocación en dos sesiones, en la enmienda 39 y en la primera votación del Dictamen del 
Proyecto de Ley, de un total de 115 votaciones. Y es verdad que se equivocaron. Cuando se dieron cuenta del error 
empezaron a intentar subsanarlo. Hablaron con algún partido, cree que con vuestro partido también, ante la 
situación para ver cómo se podía recuperar el error porque al final uno tiene derecho a equivocarse, presentando 
alguna serie de enmiendas, de propuestas de resolución para llevarlas a la Comisión e intentar forzar una segunda 
votación. No critica el comentario de la Sra. Diputada porque en política no sólo te alimentas de las propuestas que 
uno hace sino que te alimentas también de los errores de los adversarios políticos. Pero sí quiere aclararlo porque a 
veces uno como ser humano se equivoca. El Sr. Puigdemont, por ejemplo, votó en contra de su propio presupuesto. 
O el Sr. Errejón votó el otro día abstención en el Decreto de la estiba, cuando todo su grupo ha votado que no. O 
como a lo mejor se equivocó el PSC cuando el otro día votó en contra de una propuesta de Ciudadanos en el distrito 
de Sant Andreu para hacer un acto homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor. Teniendo en cuenta que es 
un partido, el PSC, que desgraciadamente ha tenido de cerca el tema del terrorismo y que está convencido de que 
es un partido que siempre estará mucho más cerca de las víctimas que de los verdugos, aquel día pudo tener un 
mal día y equivocarse porque todos somos humanos. Y equivocarse no es el problema porque nos equivocaremos 
muchas veces. Lo importante es saber rectificar y en ese sentido Ciudadanos ya lo está haciendo. 
 
Sr. T. GIBERT: El Sr. Urrea ha fet unes afirmacions dient que es pensava que totes les obres es feien bé. 
Evidentment que tothom es pot equivocar però en aquest cas concret vol recordar que CIU quan estava al govern va 
encarregar un estudi de seccions i inundabilitat al llarg de tota la riera de Vallirana. Si no recorda malament aquest 
estudi el feia el Sr. Herce i les obres que s´han fet en tot aquest recorregut es van fer d´acord amb l´informe fet per 
aquest senyor i que estava aprovat per l´Agència Catalana de l´Aigua. Quan parlem de l´ACA i de la inundabilitat és 
com una mena de cosa estranya. Va molt per modes i ho sabeu vosaltres igual que jo. L´ACA va sempre per modes: 
ara les rieres han d´estar obertes, ara han d´estar destapades... No han mantingut mai al llarg del temps el mateix 
criteri, com no s´han mantingut des del govern de la Generalitat de cara als Ajuntaments en molts altres criteris. Està 
bé com un exemple de coses absurdes com quan ells van voler fer els pisos de protecció oficial en règim de lloguer i 
la Generalitat no els hi va deixar, i ara obliguen a fer-los en règim de lloguer. Això canvia d´avui per demà. Us 
asseguro que el tema dels estudis d´inundabilitat amb l´ACA passa exactament el mateix. Ell no hagués dit que no  
està tot bé perquè es pot equivocar. Pot fer cas d´uns tècnics que no sigui del tot correcte. Si tirem una mica més 
avall hi ha un pont fet de l´any de maria castanya que té la mateixa secció. Si el pont no l´haguessin trobat uns 
metres més amunt, l´haurien trobat uns metres més avall. La part positiva de tot el tema, sense entrar en històries, 
admet que algú digui que això hauria de ser d´una altra manera, però la realitat de la història és que avui existeix un 
terreny a la Barquera per poder fer un poliesportiu perquè l´equip de CIU fa molts anys el va comprar. Sinó no hi 
seria i no tindríem el problema. 
 
Sr. J. BUSQUET: Ara que s´està treballant el tema del Vallibús hi ha veïns que ens demanen si és possible que 
Soler i Sauret els caps de setmana arribi també al Broggi, per la gent que està malalta. El cap de setmana hi ha 
pacients que s´han de visitar i no hi va. Només va la línia 50. Penso que dintre d´aquestes negociacions podríem 
treballar-ho. Estem lluitant pel transport públic i estem deixant que el tema hospitalari quedi en segon terme. 
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Sra. M. ZAPATA: Voldria fer dos precs i comentaris. El primer prec és que si és possible, com fins ara, li enviïn a 
ella al correu electrònic notificant-li que s´ha d´entregar l´opinió del grup municipal d´ERC pel Viure Vallirana. I que 
en tot cas que s´informi a la persona responsable de Comunicació, i no s´està referint al tècnic, de l´Ajuntament de 
Vallirana que existeix una Llei del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que diu així: “El Ple de 
l´Ajuntament ha de garantir la participació dels Regidors i dels grups municipals en els òrgans d´informació i difusió 
municipal”, com és el butlletí Viure Vallirana editat per l´Ajuntament. “En aquest sentit els respectius Plens han 
d´aprovar un Reglament que reguli les condicions d´accés i d´ús d´aquests mitjans pels Regidors i els grups 
municipals constituïts al sí de la Corporació”. Com a grup municipal tenen dret a tenir un espai, com fins ara l´havien 
tingut, en el Viure Vallirana. Aquí en aquest Ajuntament no tenim ROM, i això creu que perjudica moltíssim, però 
s´han de regir pel text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i creu que les persones responsables 
de Comunicació en aquest Ajuntament haurien de tenir clar això. El que va passar aquesta vegada és que a ella no 
se li va informar, com a portaveu d´ERC, que s´havia d´entregar l´opinió del seu grup i es va passar el termini. 
Llavors van trucar corrents que ho necessitaven per abans d´ahir. Demanaria que fessin les coses com s´han de fer 
i com fins ara s´havien fet. 
L´altra prec és que, ha tingut en varies ocasions dificultats per assumir una informació del Ple en tant pocs dies. 
Sobretot tenint en compte que des de que reben tota la documentació que normalment la reben els dilluns a les 15h. 
fins el dia del Ple a les 18h del dijous, és impossible llegir tot el contingut i analitzar-ho. Ja ho han comentat al 
principi. Volen demanar i els agradaria que tothom hi estigués d´acord, i sap que vosaltres també teniu la voluntat, 
de facilitar la feina que fan des de l´oposició, que tota la informació la rebessin 10 dies abans del Ple, com fan en la 
majoria dels Ajuntaments d´aquesta comarca, i a més a més molts Ajuntaments socialistes. Això significa que si, per 
exemple avui que és 30, que ells el dia 20 poguessin tenir tota la informació excepte si hi ha alguna cosa d´urgència 
que evidentment ja seria, com s´ha fet fins ara. També pregaria que les Mocions també s´incloguessin en aquesta 
petició i que es presentessin a l´Ajuntament per registre. Són tot coses que haurien d´estar en un ROM que no 
existeix en aquest Ajuntament. Preguen que, a veure si ens possem d´acord i poguéssim entrar les Mocions 10 dies 
abans i la informació per part del grup de govern també 10 dies abans, excepte en casos que sigui impossible 
perquè s´hagi d´incloure alguna Moció o informació de darrera hora. 
També volen dir que lamenten profundament la bretolada que han fet amb el desfibril·lador del Parc Central. De fet 
estan indignades perquè és una cosa que ens ha costat moltíssim aconseguir, que porten temps parlant-ho, que és 
en benefici de la salut de les persones, que pot salvar vides i sincerament li agradaria que algú hagués vist qui o 
quines persones han fet això perquè haurien de com a mínim demanar perdó. 
En contra del que ha comentat el Sr. Giráldez, els felicita (a l´equip de govern) per la iniciativa de les illetes del pg. 
Sant Lluis perquè passa cada dia per allà i era un punt perillós i si no passen més coses és perquè hem tingut sort, 
però li agrada l´ordenació que han fet en aquell punt. La pça. París no l´ha anat a veure encara. Però en aquest punt 
els felicita per la feina. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Intentarà donar resposta o explicar. No hi ha cap estat policial. La Policia rep una trucada conforme es 
denuncia una situació. El que es fa és el procediment habitual, sigui qui sigui, a qualsevol persona. Se l´ha d´aturar, 
se li van fer les proves corresponents i després tu dius, presumptament, a la gent no se l´agafa i se la porta a 
Mossos d´Esquadra a no ser que hi hagi una ordre a la qual demanen que compareixi una persona, l´obligatorietat 
de la Policia és complir aquesta ordre judicial. I el que fa, quan identifiquen a aquesta persona si veuen en el 
programa que està pendent de aquesta citació judicial el que fan és el procediment habitual de qualsevol persona. 
No és que sigui un estat policial ni res. Simplement mitjançant una denúncia d´un ciutadà es fa un procediment. 
Denuncien que hi ha un cotxe de l´Ajuntament que anava conduint sospitosament perquè estava fent “S”. 
Identifiquen al vehicle, se l´atura, se li fa la prova d´alcoholèmia, com és un mètode habitual i un procediment 
habitual de la Policia. Ara aquí a Vallirana també tenim la detecció de drogotest i també se li fan, donat que hi ha 
molts conductors que van sota els efectes de les drogues i estem obligats. Es fa i dóna negatiu. No hi ha cap 
problema. I després es trasllada a petició judicial a la Comissaria de Mossos d´Esquadra. És un procediment que ha 
de fer la Policia. No és cap estat policial. Tenen l´obligatorietat de fer aquest procediment sigui qui sigui. Sí que és 
un mal tràngol per la persona i es fa aquest tipus de procediment. Segueixen aquesta situació però no hi ha hagut 
diferenciació i a més han hagut de complir les normes que tenen. Ara estan a l´espera del resultat del laboratori, per 
confirmar si també dóna negatiu, però el procediment ha sigut el que marca el procediment de Policia. 
 
Sra. E. ROMERO: Per complimentar una mica l´explicació del seu company, des de Recursos Humans lamenta 
profundament el fet. S´assabenten d´aquest fet pel Cap de la Policia. No han fet cap gestió administrativa en contra 
del treballador perquè per ells és molt important, no només la seguretat dels treballadors de l´Ajuntament de 
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Vallirana sinó també de la ciutadania. Òbviament quan hi ha un cas així el que fan és esperar i la presumpció 
d’innocència sempre. Fins que no arribi aquest test d´anàlisi clínic no actuarien mai envers del treballador i de fet li 
consta per la Cap de RRHH que s´assabenten del fet no pel treballador, sinó pel Cap de la Policia. El treballador es 
va incorporar i va fitxar la sortida. Al dia següent van preguntar si s´havia incorporat a l´horari normal i el Cap de 
Brigada va dir que sí.  Han de vetllar per la seguretat del treballador i per la presumpció d’innocència, i per això el 
treballador no ha rebut cap notificació des de RRHH. Però també han de garantir que, tant els propis treballadors del 
company si hi hagués passat qualsevol cosa, que estigués tot dins del protocol d´emergències. Per això la Policia 
actua d´aquesta manera amb qualsevol persona i amb qualsevol treballador. 
 
Sr. J. URREA: La informació la té, el que passa que l´estaven enquadernant. A partir d´aquesta setmana us aniran 
trucant (als Regidors) per quedar d´acord i entregar-la en mà. 
 
Sr. A. LAFONT: Supone que lo que le comentaba era quitar las isletas de la glorieta, no la glorieta. Explica el 
concepto que ha habido por esas isletas. Cumplen con el espacio por normativa. Como ejemplo, para carnestoltes 
pasó un camión especial de estos que llevan un barco y pasó por allí. Se ha hecho el bordillo normal, no es fuera de 
normativa. El concepto de ese punto es que la gente frenara en ese punto, porque es un punto muy conflictivo. Ha 
vivido años en ese barrio y sabe que ese punto era muy complicado. Y ese circuito era peligroso y lo que se ha 
pretendido hacer es exclusivamente un punto de atención en el sentido de decir, frena que sino te vas a pinchar la 
rueda. Tiene otros medios, que son colocar berlinesas o bandas sonoras, pero sinceramente es mucho más visual 
un bordillo en el que tienes que frenar. Y no lo va a sacar. 
Con el tema de intentar que la línea interurbana llegara al hospital lo hablarán con ellos, lo que pasa es que es un 
tema más de la Generalitat que del Ayuntamiento. Dentro de todo este embrollo que estamos intentando solucionar 
con el tema del Vallibús para mejorar todo esto, sí que están intentando, porque se lo permiten, hacer un convenio 
donde poder modificar con la misma empresa que lo está llevando, el hecho de hacer la interurbana con la urbana, 
más que nada por la interferencia que pudiera haber en los puntos de la carretera Major porque no quieran que 
hayan dos agentes distintos porque uno le puede sacar clientela al otro y generar problemas. Ya hay sentencias. 
Están mirando un convenio pertinente. Les trasladará esta petición e intentarán forzarlo para ver si realmente hay 
posibilidades. 
 
Sr. J.M. ARRABAL: En cuanto al premio López Picó en castellano, la verdad es que sí hablaron de hacerlo y lo 
están valorando. Però trencar una tradició que és la 40a edició del premi de poesia catalana Josep Maria López Picó 
li estan donant voltes. Estan mirant i valorant un altre tipus de format. Si un cas proposa de quedar més endavant 
amb el Sr. Giráldez i parlar-ho. Però estan mirant un altre tipus de format i la veritat dintre d´aquest període que han 
estat parlant aquest tema no hi ha hagut cap moviment de persones que hagin reivindicat la presència en castellà. 
Donant-li un altre format és perquè pugui tirar endavant. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Quiere decir que a lo mejor no se ha expresado bien. No está pidiendo que este premio de 
poesía castellana entre dentro de López Picó. López Picó que se quede como está, que está muy bien además y 
que él lo aprueba perfectamente. Se trata de hacer otro premio paralelo, en otras fechas, con otro nombre, etc. Pero 
no tiene nada que ver una cosa con la otra. 
 
Sr. J.M. ARRABAL: Ha quedat clar. En teoria es parlava en el seu moment es parlava d´incloure´l en el premi ja 
existent. Ja ho miraran a veure com poden fer-ho. I amb el Sr. Giráldez parlen un dia per veure com fer-ho. 
 
Sra. N. RUIZ: El tema del estudio de comercio, el precio ahora mismo no lo sabe decir porque el estudio constaba 
de dos partes. Una primera parte que fue un estudio de hábitos de compra y luego esta segundo aparte que era un 
plan estratégico de comercio. Plan estratégico que no quiere decir un plan de acción, con lo cual todas las acciones, 
propuestas, que pone en el plan no quiere decir ni que se vayan a realizar todas, ni que no se vaya a realizar 
ninguna. Simplemente la empresa lo que ha hecho, reunida con los comerciantes, ha sido establecer una línea que 
debería seguir el Ayuntamiento, empresas, el comercio individual y el comercio en general, de cara al futuro eje 
comercial que será la Nacional. Siempre son propuestas de la empresa, es decir, si te dice que hay que pintar los 
pasos de cebra de colores, no te está diciendo que pintes los pasos de cebra de colores, sino que el entorno tiene 
que ser un entorno luminoso, con colores, que llame la atención y demás. Y hay que seguir estas líneas. A la 
pregunta de si les van a hacer partícipes, obviamente van a hacer partícipes a todo el mundo. Lo que sea en el 
futuro la Nacional no puede quedar en manos ni de este equipo de gobierno ni de cualquier otro equipo de gobierno. 
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Tiene que ser partícipe todo el municipio. Se contará con la opinión de comerciantes, grupos políticos, de entidades, 
de todo el mundo. No sabe exactamente cómo estructurarán esta consulta, si mediante un proceso participativo, un 
concurso de ideas o cómo se estructurarán, pero estará presente la opinión de todos. Comentar que se va a hacer 
una presentación pública de este estudio, que no quedará en el ámbito de lo privado del Ayuntamiento y la Unió de 
Botiguers. Se hará extensivo a toda la ciudadanía. Y lo del precio, lo dirá. 
 
Sra. ALCALDESSA: De les preguntes que teníem, vol posar en valor la feina que es fa des del Departament de 
Comunicació i dels tècnics de Comunicació. Com la Sra. Zapata diu que no es referia als tècnics, sinó al 
Responsable de Comunicació que és ella mateixa, como Regidora de Comunicació i Hisenda. Ella assumeix la 
responsabilitat com a tal quan s´equivoca. És humà i normal equivocar-se. Del que ha comentat no ha acabat 
d´entendre, però en tot cas se li comunicarà òbviament quan s´hagi de fer el que és el text Viure a Vallirana. I creu 
que mantindran igualment la informació. Estan també treballant com poden millorar la informació que surt dels 
diferents grups municipals i també dels partits polítics que tenen representació en el Ple, com se´ls pot incloure de 
manera més activa al que són els mitjans municipals. Hi ha un Reglament sobre temes participatius, antic, però que 
encara està vigent. Del tema que comentava de tenir la documentació 10 dies abans del Ple li sembla una molt bona 
pràctica i han de veure que ho puguin portar a terme. A nivell dels procediments interns de l´Ajuntament encara 
tenim un camí per millorar. Tota crisi econòmica i la situació econòmica i financera de l´Ajuntament ha fet que es 
concentressin sobretot recursos en temes més cap als barris, persones més necessitades, treballar amb les entitats 
i han posat pocs recursos amb el que serien els temes interns. Hi ha Ajuntaments que ja fa molts anys que tenen 
tramitadors electrònics i tota una sèrie de software que els hi facilita tota la documentació, els tràmits administratius. 
I aquí a Vallirana hem anat aguantant amb molt bona voluntat, amb molt bona feina des de l´àrea de Serveis 
Informàtics de l´Ajuntament. Amb totes les ganes i tota la força desde Secretaria. Però és cert que si tinguéssim un 
tramitador, el que són les Juntes de Govern, i el que són els Plens, això facilitaria molt tota la documentació i tota la 
informació que podem donar als grups municipals. També li agradaria felicitar tot el tema que hem fet a nivell de 
Transparència, de tota la documentació que es pot trobar a la web de Transparència, amb la incorporació d´una 
persona que ha estat treballant tota aquesta documentació i ara està visible. L´únic que passa és que la web de 
Transparència que ens han posat és una eina complicada, és complexe de trobar a vegades les coses i ara estan 
treballant molt això. Ara hem de treballar més el tema intern. Hauran de posar recursos a nivell intern i necessitarem 
recursos per softwares, per millorar els procediments però s´hi posaran. I el fet de poder disposar d´aquesta 
documentació revisada per tots els òrgans corresponents amb antelació. Pensar també que tots els acords de Ple 
han d´estar revisats per Secretaria i per la Intervenció abans de poder donar un text definitiu. També els informes 
tècnics necessaris. És més complexe. Quan estàs preparant, hi ha tota una sèrie d´informació, de documentació, 
que s´ha de fer. Es compromet a que puguem anar millorant la informació. De fet amb l´últim Ple han pogut enviar 
pràcticament la major part de la informació el divendres, en comptes de dilluns a última hora, i aniran treballant. I sap 
que amb la Secretària en aquest tema podran avançar molt i aconseguir això dels 10 dies d’antelació, més aviat del 
que ens pensem. 
Estan consternats pel tema de la bretolada sobre el desfibril·lador. Comparteixen totalment. 
Comentar al Sr. Giráldez sobre les declaracions. Va haver un error. Sap que estan molt enfadats i que 
lamentablement és un error que en aquell moment és de difícil rectificació perquè és una votació d´uns pressupostos 
en un Ple del Parlament. Això a no ser que es tornessin a votar els pressupostos al Parlament no n´hi ha manera de 
rectificació perquè estem parlant d´una sèrie d´esmenes que anaven sobre actuacions a diferents municipis. Però no 
és que una persona s´hagi equivocat sinó que el portaveu que portava tots l´índex de votacions, en aquella que 
anava associada a més de 600 esmenes. Era “la votació”, no qualsevol votació perquè portava associada 
moltíssimes esmenes. Doncs justament amb aquesta s´han equivocat. Aquestes coses passen. Alguns partits es 
pensen que tot és molt senzill, que no passa res. A vegades hi ha aquests errors, s´assumeixen i ´intentarà que no 
torni a passar. Ara, difícil rectificació. Aprenem dels errors i tirem cap endavant. 
El que ha comentat el Sr. Busquet, creu que és un tema que igual es poden plantejar fer alguna Moció de cara al 
proper Ple i fer-la de forma conjunta perquè és una molt bona proposta. 
 
Sr. J. URREA: Li ha quedat contestar al Sr. Gibert, i guardarà la seva opinió del que pensa de l´ACA. I 
independentment del que pensi, el pàrquing aquest en concret es va realitzar sense l´aprovació de l´ACA. No és que 
l´estudi estigués ben fet, mal fet, més calculat o menys calculat. No sap com ho van calcular però permís de l´ACA 
no existeix. Però ha de saber que és indispensable per poder recobrir riera has de demanar permís al propietari de 
la riera, que és l´ACA. I el permís del propietari no hi és. 
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I sense cap més tema a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió quan són les 21:36 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 
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