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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT 
EL DIA 5 D´OCTUBRE DE 2017 
 
Vallirana, 5 d´octubre de 2017 
 
Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ordinària, sota la Presidència de l´Alcaldessa, Sra. Eva Maria Martínez Morales; hi assisteixen 
els següents senyors i senyores prèviament convocats.  
 
Del Grup PSC-PM 
 
Sra. EVA-MARIA MARTINEZ MORALES 
Sr. OSCAR SUÑE MARÍN 
Sra. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
Sr. JORDI URREA  CLOS 
Sra. NÚRIA RUIZ LÓPEZ 
Sra. RAQUEL GARCIA TORRADO 
Sr. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
Sra. MARIA ISABEL VILLAFAINA BARRETO 
Sr. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ  
Sr. ALEJANDRO LAFONT  ROGEL 
 
Del Grup ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA fins a la presa de coneixement de la seva renúncia. 
Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
Del Grup CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
Sr. JOSEP BUSQUET BOSCH 
Sr. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
Del Grup SÍ ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
Sr. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
Del Grup CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C’s 
 
Sr. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
Del Grup JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
Sr. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
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En dóna fe la Secretària, Sra. Maria Cacharro López. 
 
S’excusa la Interventora,  Sra. Yolanda Vicente Blanco. 
 
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:  Hola molt bona tarda, benvinguts a tots i a totes en aquest Ple ordinari del mes de setembre, però 
que celebrem avui dia 5 d’octubre perquè coincidia la Festa Major de Sant Sebastià, de Sant Mateu, perdoneu. Coincidia 
la Festa Major de Sant Mateu en dijous i llavors vam haver d’endarrerir. I per això celebrem avui aquest Ple ordinari. 
 
Bé, amb els últims dies i últims esdeveniments, doncs ens han  fet arribar  diverses mocions que no existien. Llavors el 
que hauríem de fer..., em sembla que teniu tots les dues mocions noves, una presentada pel grup d’Esquerra 
Republicana  i una altra presentada pel grup Socialista. Llavors tindríem dues mocions les quals hauríem de votar en un 
primer moment  la seva incorporació a l’Ordre del Dia. Llavors si voleu explicar una mica la moció?. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Gràcies, bona tarda és una moció que presentem conjuntament amb  Convergència i Unió i Junts 
per Vallirana i és en clara condemna contra les actuacions policials del passat 1 d’octubre, després ja la llegirem. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Àlia. Bé, així doncs està presentada pel grups d’Esquerra, Convergència i Unió i Junts per 
Vallirana. Llavors passaríem a votar la seva inclusió en l’Ordre de Dia.   
 

VOTACIÓ de la incorporació en l’Ordre del dia: Queda APROVADA per unanimitat. 
 
Sra. ALCALDESSA: També una altra moció des del grup Socialista, de la qual també hauríem  de votar la seva 

incorporació. Si la vols explicar Òscar? 
 
Sr. O. SUÑÉ: Del mateix contingut de moció de condemna i rebuig de les accions policials duran el passat 1 d’octubre. Ja 
la llegirem després i podrem debatre el seu contingut. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, doncs passaríem a la votació d’aquesta inclusió d’aquesta moció. 
 

VOTACIÓ de la incorporació en l’Ordre del dia: Queda APROVADA per unanimitat. 
 
Sra. ALCALDESSA: Sí, Enrique. Per lo que estàs dient ho estava comentant abans amb la Secretària, i llavors també 
em comentava que com la moció que era moció núm. 7 té bastants canvis per tots els fets que han passat durant l’última 
setmana, llavors que també seria millor poder votar la seva inclusió  amb tots aquests canvis, com un punt sobrevingut. 
És així María? 
 
Sra. M. CACHARRO: Es podria tractar quan arribi el moment, com que ja està recollit en l’Ordre del Dia, en aquest 
moment és quan ja es ratificaria la votació de les modificacions.  
 
Sra. ALCALDESSA: D’acord, queda... sí, Enrique, és a dir, com és la moció però que canvia, doncs ja votarem i farem 
els canvis en el moment en què parlem d’aquest punt. 
 
Bé, també comentar que hi havia en l’Ordre del Dia el punt número 4, és la presa de coneixement de la renúncia de la  
Regidora Montse Zapata, i aquest punt faríem un canvi en l’Ordre del Dia per passar-lo a l’últim, és a dir, al darrera de les 
mocions i abans de la informació d’alcaldia. Per què? Doncs perquè el grup d’Esquerra Republicana durant tot aquest Ple 
pugui tenir dos vots i tingui veu i representació en tant com vam quedar els resultats electorals de les passades eleccions 
municipals. Jo crec que és millor i llavors ho hem parlat amb la Montse i la Secretària i llavors tenim la potestat de canviar 
l’Ordre del Dia i així quedaria. 
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Bé, llavors ara sí, comencem l’Ordre del Dia. 
 

Núm. 1.- Aprovació de l´acta de Ple ordinari de 27 de juliol de 2017 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna esmena o comentari sobre l´acta del Ple Ordinari de 27 
de juliol de 2017. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 

Núm. 2.- Proposta de designació de Jutge de Pau titular i substitut 
 
Explica el punt la Sra. Alcaldessa. 

 
PRIMER.- Vista la necessitat de proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les 
persones que han d’exercir els càrrecs de JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DE 
VALLIRANA, partit judicial de Sant Feliu de Llobregat, província de Barcelona. 

 
SEGON.- Vist que durant el termini de quinze dies naturals atorgat a l’efecte, previ anunci al 
Jutjat Degà de Sant Feliu del Llobregat, al Jutjat de Pau de Vallirana, al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 de setembre de 2017, s’han 
presentat les sol·licituds dels senyors Fernando Romero (titular o substitut), Ana Clemente 
Lamelas (titular o substitut) i Robustiano Delgado Bayón (només substitut). 

 
TERCER.- Vist l’informe emès per la Secretària de l’Ajuntament, preceptiu en virtut de l’article 3.b 
del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Per això, es proposa al Ple l’adopció per majoria absoluta dels següents acords: 
 
PRIMER.- Ordenar les candidatures presentades pels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Substitut 
de Vallirana pel següent ordre: 
 
Titular: Substitut: 
Fernando Romero Romero Fernando Romero Romero DNI 35046677J 
Ana Clemente Lamelas Ana Clemente Lamelas DNI 47609798M 
 Robustiano Delgado Bayón DNI 38408918E 
 
SEGON.- Proposar al senyor Fernando Romero Romero com a Jutge de Pau titular i a la 
senyora Ana Clemente Lamelas com a Jutgessa de Pau substituta de Vallirana. 
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TERCER.- Donar trasllat del present Acord al Jutjat Degà de Sant Feliu del Llobregat, que ho 
elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (article 101.3 de la 
Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels Jutges de Pau). 
 
Sra. ALCALDESSA: Bé, amb aquest sentit es proposaria... Vam rebre dues candidatures pel Jutge de Pau titular i 
tres candidatures pel Jutge de Pau substitut. Llavors tal i com es va comentar a la Comissió Informativa, es van 
valorar els currículums de les persones que  s’havien presentat com a Jutge titular i llavors es va proposar que com 
a  Jutge titular fos el Sr. Fernando Romero Romero i com a Jutgessa de Pau substituta, la Sra. Ana Clemente 
Lamelas. Per tant  a nivell de titular quedaria com una llista amb totes les persones que s’han presentat,  entrarien 
dintre d’aquesta llista per si hi hagués qualsevol incidència amb el nomenament, tant de Jutge titular com Jutge de 
Pau substitut o posteriorment hi hagués algun tipus de renúncia o qualsevol problema. 
 
Llavors, bé, aquí comentar que amb el perfil del Fernando Romero es va valorar que era una persona amb àmplia 
experiència a l’Administració Local i com a funcionari doncs amb diferents departament d’un Ajuntament com 
Hospitalet de Llobregat. També doncs una persona que havia tingut molta relació amb el món associatiu i també 
món sindical. Tot això es va valorar que doncs seria molt positiu a l’hora de tenir i exercir les funcions de Jutge de 
Pau titular. Bé, no sé si hi ha alguna pregunta algun comentari? Sí, té la paraula el Sr. Teo Gibert.  
 
Sr. T. GIBERT: Bona tarda, només prendre la paraula per manifestar que el nostre grup s’abstindrà en aquest punt. 
Per deixar constància que mentre en l’anterior nomenament de Jutge de Pau, ens hi vam oposar perquè creiem que 
els perfils de les persones no eren els adequats, en aquest cas el nostre vot serà d’abstenció per varies raons, les 
principals que no coneixem cap de les persones que es presenten com a candidates i lògicament com que a 
l’avaluació no hi hem participat ni hem pogut donar el nostre parer, votarem... vot d’abstenció perquè evidentment no 
tenim res en contra de la seva designació. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, valorem molt positivament aquesta abstenció, dintre de l’expedient constaven 
els currículums que van presentar les persones i de fet aquesta designació s’ha fet, doncs veient això. Valorant 
doncs l’experiència que tenien aquestes persones i també el seu coneixement del món associatiu i que això doncs 
que podia ser molt positiu amb el que seria la tasca a desenvolupar pel Jutge de Pau.  
 
Llavors passaríem a la votació d’aquest punt. 
 

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

Núm. 3.- Proposta d’acord de Ple de creació d’una Comissió de pressupostos 
participatius per a l’exercici de 2018 
 
Explica el punt la Regidora,  Sra. Elisabeth Romero. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que l’Ajuntament de Vallirana reconeix la necessitat de la participació ciutadana per donar 
resposta als reptes d’un entorn cada vegada més complex.  
 
Atès que aquest Ajuntament té la voluntat d’incorporar la deliberació, la diversitat d’actors i la 
rendició de comptes als ciutadans per aconseguir una participació ciutadana de qualitat. 
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Atès que actualment ens trobem en un context en què proliferen noves experiències de 
participació, com són els pressupostos participatius. 
 
Vista la moció presentada pel grup municipal Sí es pot – Sí se puede Vallirana al Ple de 7 d’abril 
de 2016, d’inclusió dels pressupostos participatius de cara a l’elaboració del pressupost general 
municipal  2017, que no fou aprovada, però de la qual en va sorgir la voluntat del Consistori de 
treballar per a desenvolupar el projecte amb més deteniment, una vegada hi hagués els recursos 
suficients per a impulsar-lo. 
 
Vista la moció de 26 de maig de 2016, de creació d’una comissió que elabori el reglament sobre 
pressupostos participatius, presentada pels grups municipals Sí es pot – Sí se puede Vallirana i 
Junts per Vallirana, que fou aprovada per unanimitat. 
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de participació ciutadana. 
 
Atès que Regidoria de Participació té com a objectiu el desenvolupament dels Pressupostos 
Participatius com a eix transversal per aconseguir un diàleg bidireccional entre ciutadania i 
administració, tot reforçant la participació directa, l’eficiència i la transparència, i promovent la 
reflexió i solidaritat veïnal degut a la funció pedagògica que es crea de forma natural amb un 
projecte d’aquestes característiques. 
 
Atès que per al correcte desenvolupament dels Pressupostos Participatius en l’exercici del 2018, 
és necessària la creació d’una Comissió de Pressupostos Participatius, ja que els pressupostos 
participatius han de ser processos dinàmics, i com a tals, s’han d’autoreglamentar per part dels 
propis membres i grups implicats d’una manera flexible. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local. 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Crear la Comissió de Pressupostos Participatius en l’exercici de 2018 essent els seus 
integrants els següents: 
 

1. L’Alcaldessa o persona a qui delegui la presidència de la Comissió 

2. El/la Regidor/a de Participació 

3. El/la Regidor/a de Cultura i Esports 

4. Un regidor de cada grup municipal 

5. Dos representants d’entitats del poble 

6. Dos ciutadans a títol individual 

7. El/la tècnic/a de participació, que tindrà veu però no vot. 

 

SEGON.- Establir les responsabilitats de l’esmentada Comissió, que seran les següents: 
 

1. Crear el Reglament sobre inclusió de pressupostos participatius de cara a l’exercici de 

2018. 

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

seva participació. 

 

La Sra. Romero durant la lectura de la proposta d’acord, concretament en el paràgraf cinquè dels 

antecedents de fet realitza una correcció,  diu: “Vista la moció de 26 de maig de 2017” en lloc de 

2016. 

 
Sra. E. ROMERO: En realitat això, aquest acord és un clar reflex de la moció que es va aprovar i que he comentat 

en els atesos a on  amb aquest acte s’aprovarà aquesta creació d’aquesta comissió, amb els integrants que hem 

comentat en el punt primer, i on es diuen concretament quines són les seves responsabilitats en el punt segon. 

Gràcies.  

 

Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Eli. Hi ha preguntes, comentaris sobre aquest punt? 

 

Tenim a l’Omar, Pepe i Àlia. Doncs dono la paraula al Sr. Omar Rodríguez. 

 

Sr. O.RODRÍGUEZ: Bona tarda a totes i a tots. Des de Junts per Vallirana hem defensat i continuem defensant els 

pressupostos participatius, creiem que són els veïns i veïnes els que hem de poder decidir mitjançant el processos 

participatius on invertir els nostres diners. I de fet aquesta última creiem que és una eina clau en la democràcia 

directa. A més creiem que el pressupost és l’eina clau de les actuacions municipals i per això creiem que és tant 

imprescindible que els veïns i veïnes puguin dir la seva.  

 

I d’altra banda com també expressa el propi document, juntament amb Sí es Pot- Sí se Puede Vallirana, vam 

presentar una moció i vam demanar justament la creació d’aquesta comissió, per tant el nostre vot serà evidentment 

favorable. La pregunta és que en cas que surti aprovat, que espero que sí, evidentment que surti aprovat,  la 

pregunta és quan de temps trigarà aquesta comissió en posar-se en marxa?. Si es té una previsió de quan es 

posarà en marxa. Gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Omar. Té ara la paraula el Sr. Pepe Ávila. 

 

Sr. J. AVILA: Gràcies, bona tarda. El primer sí que és 2016, sí ja portem temps amb això. Nosaltres juntament amb 

Junts per Vallirana vam ser els promotors perquè això acabés succeint, estem molt contents, estem satisfets. La 

política a vegades porta a un bon fi, però si pot ser, voldríem fer algunes recomanacions en algunes coses que 
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veiem en com s’ha creat aquesta comissió. Si  a veure que us sembla i si és possible que es pogués afegir. Veiem 

que l’Alcaldessa té capacitat de delegar. Ens agradaria, estaria bé,  que els grups municipals també tinguéssim 

aquesta capacitat, perquè a vegades doncs en el grup hi ha algú que té més capacitat en aquest tema que el propi 

regidor i que pugui estar. Després en el tema dels ciutadans que hi participen, no sé perquè n’heu triat dos però ho 

veiem insuficient. Quina idea es té per escollir-los? S’obrirà una borsa i es farà un sorteig? Però nosaltres creiem 

que hi hauria d’haver més participació de ciutadans. Per què? Perquè hi hagi una representació dels nuclis i dels 

barris del nostre poble en la mesura de lo possible, perquè sigui intergeneracional i sobre tot i aplicable a tota la 

comissió aquesta, que sigui paritari, el mateix nombre de homes que de dones.  

 

I també el que trobem a faltar de la composició seria un tècnic d’economia o d’hisenda perquè pugui explicar el 

funcionament dels pressupostos, perquè al cap i la fi aquesta comissió també té aquesta finalitat de promoure i 

explicar en què consistirà això. Està la Regidora de Participació  i el Regidor de Cultura, que em sembla bé, em 

sembla perfecte. I si fos possible aquest tècnic per tot el tema que estem parlant dels pressupostos i que seria 

interessant. Tot allò que accepteu ho agraïm i igualment votarem a favor perquè creiem que és un gran pas i estem 

molt contents. Gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Gràcies Pepe, té ara la paraula la Sra. Àlia Kirchner. 

 

Sra. A. KIRCHNER: Bona tarda, nosaltres votarem a favor, però abans també voldríem demanar algunes petites 

explicacions que no tenim. Simplement saber perquè s’inclou la presència del Regidor de Cultura i d’Esports, que 

ens a sembla bé, però quin motiu hi ha per això? I també sumar-me amb el que diu el company com estriaran els 

ciutadans a títol individual?. Gràcies. 

 

Sra. E. ROMERO: Bé, doncs començo amb l’Omar. Omar quan nosaltres proposem aquest acord de crear aquesta 

Comissió de Pressupostos arrel de l’aprovació d’aquesta moció, tenim en ment els pressupostos del 2018, per lo 

tant fins que no aprovem amb els pressupostos del 2018, la partida de pressupostos participatius no podem posar-la 

en marxa o en principi fins que no s’aprovi i no tinguem els diners per tal de poder dotar la partida econòmica i poder 

doncs materialitzar aquests pressupostos participatius, en principi no ho posarem en marxa. Potser continuarem 

treballant a nivell tècnic  i a nivell intern, sabeu tots que es va incorporar no arriba encara als sis mesos, la tècnica 

de participació i ho hem engegat tot. Sabeu que en el mes de juliol doncs vam presentar el projecte de pressupostos 

participatius i us vam donar un esborrany que des de Diputació ens donaven les recomanacions de com  es farien. 

Crec doncs a partir de què s’aprovin els pressupostos en general de l’Ajuntament on hi ha la partida dels 

pressupostos participatius, doncs podrem fer el tret de sortida per tenir la primera reunió de la comissió de 

pressupostos participatius.  

 

Pepe, el tema de la delegació, jo no crec que hi hagi cap problema en delegar doncs que si un regidor no hi pot 

venir,  crec  que en altres comissions de fet, això ja està recollit, per lo tant, el que volem és la implicació de tothom i 

que no perquè un regidor per motius laborals o de conciliació no pugui assistir doncs en aquesta reunió, doncs hi  

pugui venir  algú de regidors que així ho estimin oportú en el document... o es pot afegir o aquí delegui en el 

document, amb això no hi hauria problema.  

 

El per què de dos ciutadans. Participació ciutadana: participació ciutadana va néixer en el 2011 on van fer un pla de 

participació. Vam fer un pla de participació on ja s’ha fet una reunió, doncs amb una comissió del pla de participació. 

I justament estava pràcticament amb els mateixos integrants. Llavors això és un punt de partida, vam agafar unes 

entitats i es van presentar uns voluntaris. Vull dir, de quina manera agafarem aquests dos ciutadans, doncs no sé 

d’aquí al gener podem veure de quina manera i ho podem parlar i ho podem veure. No hi ha res creat, encara 

materialitzat. Hi ha una intenció, hi ha una voluntat, s’està fent doncs la creació d’aquest punt per a la creació 

d’aquesta comissió i anem a veure-ho, anem a caminar una mica junts.  

 

Per una altra part Àlia, per què hi està el regidor de cultura? Crec que la participació ciutadana, la cultura, la cohesió 

de barris, la gent, la comunicació, la participació, crec que és cultura, i hi té molt a dir, i bé és una miqueta lo que he 

comentat abans en el pla de participació, està més o menys, més o menys no, estaven tots els integrants que hem 
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dit, són els mateixos que hem comentat en la comissió de pressupostos i hem pensant doncs de la mateixa manera 

que hi podrien ser. 

 

En quant a lo que comentes del tema econòmic, bé l’Alcaldessa és la Regidora d’Hisenda i la tècnica de participació 
farà les gestions oportunes amb la dotació del personal intern que tenim a l’Ajuntament per veure el seguiment del 
pressupost, veure el seguiment de la partida i lo que ens donarà serà suport a tota la comissió. Llavors per aquesta 
banda no hi haurà cap dubte i segur que a més a més Intervenció, Secretaria, aquí hi ha un engranatge de gent que 
controlarà tot això i que d’alguna manera acompanyarà a tots els projectes. No sé si us he acabat a tots de 
contestar.? Molt bé, gràcies. 
 
SRA. ALCALDESSA: Bé doncs passaríem a votació d’aquest punt. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 
 
 

Núm.4.- Moció del PSC, CIU, Ciutadans, Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per 
Vallirana de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de 
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d´emergències 

 
Explica el punt el Regidor,  Sr. Òscar Suñé. 
 
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, van 
provocar víctimes mortals i més d’un centenar de ferits i van produir una sensació de por i alarma 
entre la nostra societat. 
 
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, 
agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb molts ciutadans 
anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels 
terroristes causants de l’atac. 
 
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com la 
indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de 
Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 
 

SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la barbàrie 
arreu del món i a casa nostra. 
 
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves famílies i 
amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 
 
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, seguretat, 
prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber complir amb la seva 
feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra 
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s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, 
liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat. 
 
CINQUÈ.- Agrair a la comunitat islàmica de Vallirana i Cervelló les manifestacions públiques de 
rebuig realitzades els dies posteriors als atemptats de Barcelona i Cambrils. 
 
SISÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la nostra 
societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors que potenciïn el 
respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 
 
SETÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social de les 
nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la societat. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Ens vam comunicar amb Junts per Vallirana i Ciutadans a adherir-se a aquesta moció, llavors el què fem 
és, la fem conjuntament, d’acord. Hi ha algú més que s’hi volgués adherir? Sí?, doncs Convergència i Unió, bé llavors la 
fem conjuntament tots els grups del Plenari. No? D’acord, doncs Esquerra Republicana, no.  Doncs bé un cop aclarit 
començaré la seva lectura. 

 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies Òscar. Hi ha comentaris, valoracions. A veure... Omar, Pepe i Àlia. Té la paraula el 
Sr. Omar Rodríguez. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Bé doncs, molt breument des de Junts per Vallirana, mostrem tota la nostra solidaritat afecte i 
respecte amb les famílies que van patir el salvatge atemptat a Barcelona, un atemptat injustificable en qualsevol dels 
casos, que  la única cosa que perseguia era fer mal a una ciutat mestissa, oberta i solidària. Davant l’atemptat  cal que la 
solidaritat entre les E.B.A.I.S... hi cal donat suport, i fer front contra persones que actuen contra innocents.  
 
D’altra banda volem manifestar, com ja també fa la moció, el nostre rebuig  a utilitzar els atemptats instrumentalitzant l’odi 
i alimentant també l’odi per atacar determinats col·lectius, dient des d’aquí des de l’Ajuntament, com des dels carrers, un 
no rotund a la xenofòbia i a la islam fòbia. I des de Junts per Vallirana creiem que cal combatre el terrorisme, tant aquí 
com a la resta del món, com també expressa la moció, teixint aliances amb altres comunitats d’origen immigrant i acabant 
amb el negoci armamentístic i les polítiques bel·licistes i recolzant naturalment els moviments  i les forces dels països que 
pateixen i lluiten contra el terrorisme. Gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Omar. Té ara la paraula el Sr. Pepe Ávila. 
 
Sr. J. ÁVILA:  Si, nosaltres votarem a favor i ens hi adherim. Des del nostre grup municipal rebutgem tot tipus de 
violència, reconeixem la labor dels cossos de seguretat, serveis d’emergència, veïns, veïnes i associacions, etc., que van 
estar a l’alçada en un moment  tan delicat i tan complex.  
 
I per altra banda  per nosaltres és un fet fonamental tendir ponts entre les diferents comunitats  que hi ha al nostre poble 
per tal d’evitar el racisme i la xenofòbia. Volem destacar les mobilitzacions veïnals que hi  va haver i també la mobilització 
que hi va haver en la comunitat musulmana que es van manifestar, no tenien obligació de fer-ho, per fent-ho creiem que 
són un exemple i que així fem ponts entre les comunitats. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Pepe. Té ara la paraula la Sra. Àlia Kirchner. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Gràcies, a veure, nosaltres voldríem proposar una petita modificació i per això, hem de recordar que 
no ens hi adherim d’entrada. És només amb, perdoneu que ara no sé on tinc el paper. Aquí en el punt cinquè on posa 
“agrair a la comunitat islàmica” a veure nosaltres voldríem canviar comunitat islàmica per ciutadans, perquè al cap i a la fi 
tots som ciutadans d’aquest país i la manifestació que es va organitzar dies després, certament va estar organitzada per 
part de la comunitat islàmica però hi van participar realment ciutadans de tots els orígens i religions. Creiem que ja es va 
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agrair el seu gest, i ens vam unir tots a la seva causa, i per tant que en aquesta moció creiem que és més inclusiu fer 
aquest petit canvi. Sinó,  igualment votarem a favor, però nosaltres volíem deixar esment d’això. Gràcies. 
 
Sr. O. SUÑÉ: La fem, bé primer agrair als dos grups que donen suport i també les seves paraules, i sobre el tema de 
l’aportació que fa Esquerra Republicana, el què faríem seria afegir ciutadania en el text, posant “agrair a la comunitat 
islàmica i a tota la ciutadania de Vallirana i Cervelló”, d’acord?  
 
Sra. ALCALDESSA: Bé, doncs quedaria la moció totalment igual i com que només seria en el punt cinquè “agrair a la 
comunitat islàmica i a la ciutadania de Vallirana i Cervelló”.... 
 
Sra. A. KIRCHNER: Perdona, ho sento, però és que... o ho deixeu com està o no, saps?, prefereixo que ho deixeu com 
està  que no que afegiu ciutadania, perquè seguim diferenciant les dues coses, si el que proposem és que tothom sigui 
ciutadania per igual, si no es creu necessari, nosaltres votem igualment a favor, però deixem constància d’aquesta 
diferenciació que volem fer, i aquest canvi. Si vosaltres voleu posar “i ciutadania”, tots som ciutadans, la comunitat 
islàmica i la resta, és un matís, que volem que en quedi constància. 
 
Sra. O.SUÑÉ: El que volem fer, a veure, com ha dit també el Pepe, no teníem l’obligació de manifestar-se i de la voluntat 
que va ser de manifestar-se i de donar el seu rebuig exprés, van ser ells els organitzadors i després la ciutadania va 
acompanyar. És el reconeixement que fem, creiem que també té que sortir d’aquest Ple que aquesta comunitat, pel seu 
compromís, per la cohesió de tot i crec que és la millor forma d’agrair aquí. 
 
Sra. ALCALDESSA: Sí, a mi si em deixes afegir, sí que m’agradaria reconèixer i agrair que la comunitat islàmica es va 
posar en contacte, tant amb l’alcaldia de Vallirana, com amb l’alcaldia de Cervelló, alhora d’organitzar aquesta 
mobilització, aquesta passejada. I que també es va posar en contacte amb Mossos d’Esquadra, per tal de demanar tots 
els permisos necessaris. I va sortir directament d’ells com a comunitat islàmica, de Vallirana i Cervelló, perquè ho fan 
conjuntament. Llavors jo crec que és de rebut, agrair-los, òbviament, tots som ciutadans i no voldríem nosaltres 
incorporar cap diferenciació, però si reconèixer que aquesta comunitat islàmica va ser la que en aquell moment, doncs 
ens va dir de poder fer aquesta mobilització, es va òbviament autoritzar sense cap problema, però vam fer totes les 
actuacions necessàries per això. 
 
Molt bé doncs,  deixem la moció tal i com està i passem a votació. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 

Núm. 5.- Moció de Ciutadans de rebuig als atacs violents i efectes de la 
turismefòbia 
 
Explica el punt el Regidor, Sr. Enrique Giráldez. 
 
Des de l´any 2013, l´ocupació a l'Estat ha creat 1,4 milions de llocs de treball, dels quals, més del 
26%, un de cada quatre, son feines relacionades amb el sector turístic. Concretament, l´ocupació en 
les activitats turístiques ha crescut en 375 mil persones ocupades, les quals, si no tinguessin feina, 
la taxa d´atur superaria encara el 20%, continuant amb el drama de les ciutats i municipis sense 
feina i amb un nombre més gran de persones en situació d´atur. 
 
Durant la temporada baixa viuen del turisme un 12,5% del total d´ocupats, mentre que aquest 
percentatge es situa en el 14% en temporada alta, convertint el sector del turisme en un dels pilars 
bàsics del PIB i de la taxa d´ocupació. 
 
Un dels col·lectius més beneficiats és el dels joves. Des de l´any 2013, la quantitat de treballadors 
entre 16 i 29 anys treballant en el sector turístic s´ha incrementat en 90 mil persones. 
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El sector turístic s´ha convertit en una sortida laboral per a molts joves sense qualificació ni 
experiència, que tindrien molt complicat poder abandonar la situació d´atur. El 7% dels treballadors 
del sector turístic no tenen cap tipus de qualificació, un 65% tenen el títol d´ESO i un 28% tenen una 
titulació superior. 
 
A Catalunya, sense el turisme la recuperació seria molt més lenta. Des de l´any 2013 un 40% de 
l´ocupació creada procedeix del sector turístic, dos de cada cinc nous llocs de treball, amb els 
efectes que té pel conjunt de l´economia. 
 
És evident que l´activitat que genera el turisme és molt important, tant pel que fa a l´ocupació directa 
i també pels efectes en el conjunt de l´economia. Des de l´any 2013 el PIB turístic ha crescut un 
18%, mentre que el conjunt de l´economia ho ha fet en un 11%. Des de l´any 2013, el 19% del 
creixement del conjunt de l´economia pertany al sector turístic, és a dir, un de cada cinc euros. 
  
Cal aprofitar l´impacte positiu del sector turístic i fer les reformes necessàries per fer-ho sostenible 
des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. Catalunya i la resta d'Espanya tenen un gran 
potencial en termes turístics que cal aprofitar i potenciar i al que no s´ha de renunciar. 
 
Aquest estiu s´han realitzat atacs violents i preocupants contra el turisme per part de grups radicals, 
amb efectes potencials que busquen perjudicar la imatge de Catalunya i de la resta d'Espanya i 
busquen la disminució del número de visitants i turistes. 
 
Aquests atacs violents contra el turisme busquen perjudicar a l´economia i per tant poden perjudicar 
a empresaris i treballadors del sector, així com a la resta dels sectors relacionats amb el turisme. 
En l´àmbit del turisme, la competència entre els països és una variable fonamental i és evident que 
els nostres competidors utilitzaran aquests actes violents per tractar de desprestigiar Catalunya i la 
resta d'Espanya com a destí turístic segur. 
 
Per totes aquestes raons, el conjunt de la societat hem de prendre consciència que aquests atacs 
violents suposen una greu actuació en contra d´un sector clau de la nostra economia. 
 
Cal mostrar fermesa i tolerància zero davant aquests atacs inacceptables contra interessos turístics i 
els grups radicals que els promouen. En aquest sentit, cal accelerar la presentació del Reglament de 
Turisme que el Govern de la Generalitat de Catalunya té previst aprovar el proper mes d´octubre, un 
cop passada la temporada d´estiu. 
 
Un Reglament que tingui en compte una interacció amb les administracions municipals per tal que 
puguin adaptar l´activitat a la seva realitat territorial a través de les seves ordenances. 
 
Cal preveure i establir procediments sancionadors en cas d´incompliment de la normativa amb 
l´objectiu de guanyar en efectivitat, dotant també als ajuntaments de la mateixa capacitat 
sancionadora que la Generalitat de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Mostrar el rebuig de l´Ajuntament de Vallirana, als atacs violents en contra dels interessos 
turístics i la turismefòbia per part de grups radicals i que afecten i perjudiquen aquest pilar bàsic de 
la nostra economia. 
 
SEGON.- Recolzar a empresaris i treballadors del sector turístic en el desenvolupament de la seva 
activitat econòmica. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidenta i la mesa del Parlament de Catalunya i als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya.   
  
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Enrique. N’hi ha paraules dels grups?  Tenim L’Omar, Pepe, Àlia  i Núria. Molt bé, 
doncs començarà el Sr. Omar Rodríguez. 
 
SR. O. RODRÍGUEZ: Gràcies, bé, comentar en primer lloc, que des de Junts per Vallirana condemnem qualsevol acció 
violenta, sigui del tipus que sigui, i en conseqüència estem d’acord amb rebutjar qualsevol atac violent contra qualsevol 
persona, espai públic i naturalment contra qualsevol danys material causat per la violència. Deixar això primer per davant, 
i tampoc estem en contra del turisme, faltaria més. No obstant això el nostre vot en aquest moció no serà favorable, sinó 
que votarem en contra, i això últim per diverses raons. Primer nosaltres no defensem, ni defensarem mai un model 
econòmic que es basa en el turisme o on el turisme té un pes molt important. La moció deixa clar que el turisme és un 
dels pilars bàsics  del sistema econòmic actual. Això ho respectem, respectem aquest tema, però no ho compartim. 
Justament nosaltres, defensem i continuem defensant un model d’economia social diversificat, basat en el bé comú i en 
les necessitats socials bàsiques. 
 
En segon lloc, la moció ha reflectit un seguit de dades, sobre els enormes beneficis dels turisme, i de la gran quantitat 
d’ocupació i llocs de feina que és capaç de crear. No obstant això, no parla de la precarietat laboral  d’aquests llocs de 
treball, de les males condicions laborals d’aquests llocs de treball, de l’enorme flexibilitat laboral que existeix en aquests 
llocs de treball, jo per exemple tinc companyes, que són trucades a altes hores de la nit per treballar al dia següent a la 
matinada, sense previ avís per anar a treballar. També amb contractes abusius i precaris sense cap conveni o garantia.  
 
Crea el turisme ocupació? Segurament, però quin tipus d’ocupació crea?. En els últims anys hem vist com el nombre de 
turistes han augmentat per milions, però curiosament el nombre de treballadors dedicats, per exemple a l’hostaleria, 
s’han mantingut o només han augmentat lleugerament. Sobretot amb la continua precarització del propi sector, de fet 
Enrique, hi ha un article al diari El País que es diu “trabajadores turísticos más pobres”, si vols et passo l’enllaç, et convido 
a  llegir-lo que és molt, bastant interessant.  
 
I en tercer lloc, la moció parla de tots els beneficis del turisme, però no parla de la massificació que comporta el mateix, ni 
tampoc de la gentificació,  de l’augment abusiu de preus que genera, i que acaba afectant als nostres propis veïns i 
veïnes. I de l’impacte que genera al medi ambient, entre moltes altres causes que el mateix genera. Per tant, com 
comentava en el principi el nostre vot serà en contra, reptarem que condemneu qualsevol acció violenta, està clar que la 
moció, els acords condemna, el que pretén condemnar els acords qualsevol acte violent, però la part del atesos, com 
comentava, tots els aspectes d’abans, deixen molt clar que el turisme és un aspecte clau de l’economia, cosa en la qual 
no hi estem d’acord i  a través de tots els arguments que he expressat, no creiem que per exemple a Barcelona, el 
turisme sigui un mètode efectiu per fer que l’economia funcioni, nosaltres no creiem en la marca Barcelona, i ni molt 
menys creiem en la gentificació, ni en la massificació que genera. Gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Omar. Té ara la paraula el Sr. Pepe Ávila. 
 
SR. J. ÁVILA: Gracies. Lo primero de todo Enrique, decir que nosotros despreciamos todo tipo de violencia, y 
coincidimos plenamente con las palabras de la Alcaldesa de Barcelona Ada Colau, cuando dice que entendemos que 
ninguna protesta en contra el turismo puede pasar nunca por intimidar a personas y causar destrozos de los 
ayuntamientos locales. Pero dicho esto, votaremos abstención a esta moción, por varios motivos. El primero es porque 
vemos en esta moción una oda a la economía del turismo, que por supuesto debe de existir , debemos cuidar, pero que 
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en Catalunya y en España está sobredimensionada, estructurada de una manera que provoca desigualdad y a la larga 
pobreza. 
 
Las poblaciones que más dependen del turismo están entre las más pobres, ya que los beneficios no se quedan en la 
población, sino que mayoritariamente van a  grandes empresarios de la restauración y el hospedaje. En el caso concreto 
de Barcelona,  la desregularización   de este sector ha provocado el aumento del precio de los alquileres y el peligro de 
que se convierta una ciudad para el turista y no para sus habitantes. Consideramos necesario un debate serio sobre el 
modelo turístico y nos sentimos orgullosos de las medidas tomadas por Barcelona en Comú,   tales como los 80 
inspectores que han logrado el cese de 2.000 pisos turísticos ilegales. Y una multa de 600.000 € a empresas como 
Airbnb. 
 
Segundo motivo es porque nos parece extraño denunciar en este Pleno el vandalismo de Barcelona, cuando nuestro 
propio pueblo sufre un problema de vandalismo que también debemos tratar y quizás más prioritario. Nos da la 
sensación que esta denuncia busca el ataque al rival político relacionando una ideología con la violencia. 
 
Y el tercer motivo es que no existe la turismofobia, sino un problema de regulación turística que algunos descerebrados 
quieren solucionar con actos vandálicos, así que como ya he dicho nuestro voto será de abstención. Gracias. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Pepe. Té ara la paraula la Sra. Àlia Kirchner. 
 
SRA. A. KIRCHNER: Moltes gràcies, per endavant que votarem en contra d’aquesta moció que ens ha deixat una mica 
perplexos, ja exposaré els nostres arguments. En l’exposició del motius, en el tercer i quart paràgraf es parla que un dels 
col·lectius més beneficiats pel turisme és els joves, i que la majoria dels quals que s’hi dediquen no tenen qualificació, ni 
experiència. Sincerament no he pogut contrastar les dades  però si fossin certes, a mi em preocupa que les vulgueu fer 
servir per justificar la importància del sector turístic i l’ocupació en els joves. No crec que haguem de relegar els nostres 
joves sense experiència i amb poca qualificació a feines precàries, extenuants i mal pagades, que són una de les pitjors 
conseqüències d’aquest sector.  
 
D’altra banda, hi ha molts joves que també viuen d’aquest sector i s’ha format expressament, un dels quals és bon amic 
nostre i està aquí.  
 
Més endavant es parla de l’impacte positiu del turisme i de la necessitat de fer-lo sostenible des del punt de vista social, 
econòmic i mediambiental, menys mal, en això estem d’acord però a canvi no hi ha cap acord en la moció que vagi en 
aquesta línia.  
 
Pel que fa als atacs, ara mateix jo només en tinc en ment un a Barcelona, que esquerra va condemnar i des d’aquí 
tornem a condemnar aquest i qualsevol altre atac contra el sector turístic, però parlar de turismefòbia em sembla massa. 
 
El que passa és que el debat existeix i per molt que afecti a un sector clau de l’economia del nostre país no podem obviar 
les conseqüències negatives que té. I dons ens hauríem de posicionar en un sol bàndol, ara també diré que si Ciutadans 
es posa al canto dels empresaris, Esquerra prioritza a les persones, moltes de les quals estan sent expulsades de les 
seves ciutats pels preus abusius dels lloguers, per culpa dels negocis dels pisos turístics. 
 
En definitiva, rebuig als atacs, sí, però també als greus perjudicis del turisme en el dia a dia dels ciutadans i a favor d’una 
regulació del sector on les persones, i les empreses també, en sortim beneficiades. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA:  Moltes gràcies, Àlia. Té ara la paraula la Sra. Núria Ruíz. 
 
Sra. N. RUÍZ: Gràcies. Si bé no es pot posar en dubte l’impacte del turisme a l’economia catalana i espanyola en el seu 
conjunt, no és menys cert que és un dels sectors amb major temporalitat i precarietat laboral. L’any 2015 Espanya va 
liderar el rànquing mundial de turisme del Foro Económico Mundial, gràcies a les seves infraestructures i als seus 
recursos culturals i naturals. No obstant, dels indicadors que s’avaluaven en aquest estudi, la nota més baixa l’obtenien 
en l’apartat, entorn favorable, que feia referència  a aspectes com el mercat laboral. Com baixa la nota d’aquest bloc els 
resultats obtinguts sobre productivitat vinculada als salaris en turisme ocupant el lloc 125 de 141 països. Espanya és el 
segon país de la Unió Europea per darrera de Polònia amb la major taxa de temporalitat amb un 26,1%. La mitjana 
d’Europa és del 14, 2. Temporalitat que afecta més els joves entre 16 i 24 anys amb una taxa del 72,9%, només 
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superada per Eslovènia. La mitjana de la Comunitat és del 43,8. El turisme i les activitats vinculades donen feina a més 
de 5 milions de persones, el 30% dels ocupats, segons les darreres dades d’enquesta de població activa. Les 
organitzacions sindicals ja han denunciat que no podrà haver-hi un turisme de qualitat, mentre hi ha uns nivells de 
pobresa laboral tan elevats, i exigeixen que el benefici salarial es traslladi als salaris, amb increments a les 
remuneracions, s’inverteixi en formació i que es potenciï la figura del treballador fix discontinu, que combina la 
temporalitat amb garanties jurídiques de continuïtat en la contractació. El sector del turisme porta aparellats sous baixos, 
externalitzacions i falsos autònoms, un clar exemple d’aquesta precarietat és el cas de les cambreres de pis, els 
establiments hotelers externalitzen els serveis, contractant empreses multi servei, en pitjors condicions que les del sector, 
el que porta a rebaixes salarials del 30 i el 40 %. El salari mig de les activitats relacionades amb el turisme és de 13.501 
€, el més baix segons l’enquesta anual d’estructura salarial de l’INE. Així mateix, la bretxa salarial entre homes i dones 
s’acusa de manera significativa. Les dones cobren un 25,01% menys que els homes. Les activitats relacionades amb el 
turisme són un fidel reflex del model avalat per la reforma laboral del Govern Central, basat en la precarietat i en sous 
ridículs. Òbviament, el grup municipal Socialista, denúncia i condemna els actes de violència contra turistes i interessos 
turístics que es van succeir durant l’estiu a Catalunya, Balears i al País Bacs o Navarra. I exigim una regulació que 
garanteixi un turisme sostenible i de qualitat. Però de cap manera ho podem fer defensant un sector que no protegeix tots 
els seus sectors. O lloant les seves grandeses, obviant el seu costat més fosc, com fa la moció que aquí es presenta.  
 
No obstant i en defensa de la no violència el vot del PSC serà favorable, si bé als propers Plens presentaren una moció 
posant de manifest les febleses del sector i demanant un canvi a la regulació laboral. Gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, bé Enrique si vols fer comentaris. 
 
Sr. E. GIRALDEZ: Sí, gracias otra vez. En la próxima moción hubiera puesto sólo los acuerdos y me hubiera ahorrado 
los “atesos”. Vamos a ver, voy a intentar contestar, aunque habéis coincidido mucho en varios temas. Sobre el tema del 
modelo económico, es cierto que las condiciones laborales y de estabilidad de salario en el sector turístico es 
inmensamente mejorable, es decir, que es verdad que son contratos precarios, es cierto, es cierto. Es verdad que los 
salarios son muy bajos, pero también es verdad que para muchos jóvenes que ahora mismo no están encontrando faena 
y que pueden entrar en el sector turístico, los tres meses, cuatro de verano, les sirve para un desahogo a sus familias, 
que no tienen que pedirles dinero a sus padres. La verdad es que eso está sirviendo para que muchos chavales, puedan 
entrar por primera vez a trabajar, ¿por qué no? Y que sepan lo que es trabajar en el sector turístico, y que sepan pues a 
lo mejor que  si eso no es lo que quieren, pues puedan en su momento pues valorar mucho más los estudios.  
 
Habéis hablado, Omar, del tema que hay mucha masificación. Masificación sí que hay, es cierto, pero nosotros somos un 
país de acogida. Si nosotros estamos pidiendo al Gobierno de Rajoy que cumpla con los porcentajes que no está 
cumpliendo, de que vengan refugiados sirios a España, resulta que vamos a decirles a aquellos turistas que aportan mil 
euros a la semana que no vengan, porque hay muchos ya en Catalunya. Pues no lo entiendo, la verdad, que sirven para 
pagar esos servicios, que sirven para pagar a esas personas,  que muchas de ellas van a venir con una mano delante y 
una mano atrás. No sé. 
 
Sobre el tema de… coincido que debe haber un debate Pepe, es verdad. Y también coincido contigo en que hay mucho 
vandalismo en el pueblo, es verdad. Eso yo lo he presentado en una moción, pero bueno en el tema del pueblo 
totalmente de acuerdo con lo que has dicho. 
 
Sobre el tema del ataque a algún partido. Yo no nombro a ningún partido en esta moción. Si alguno se ha dado por 
aludido, no lo sé, pero yo realmente no estoy atacando absolutamente  a ningún partido político en esta moción.  
 
Sobre lo que ha comentado Àlia, del tema del que es verdad que no hay un acuerdo todavía porque se tiene que hacer el 
reglamento, cuando se haga el reglamento veremos a ver, cómo queda ese reglamento y veremos a ver si se puede 
hacer o no se puede hacer algún tipo de acuerdo.  
 
Nosotros defendemos a los trabajadores, naturalmente. Y también defendemos a los empresarios que crean puestos de 
trabajo, gracias a ellos también. Por lo tanto defendemos a los dos. 
 
Bien, yo creo que los acuerdos…bueno, cada uno está claro, nosotros condenamos los actos vandálicos, que los 
“atesos” no os gustan…se pueden mejorar, naturalmente. Pero yo creo que sin estar de acuerdo con el modelo 
económico, el sector turístico español es muy importante, sirve para que mucha gente joven, pueda empezar a trabajar 
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por primera vez y por lo tanto estaremos siempre al lado de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico. 
Gracias. 
 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gracies, Enrique. Bé, doncs, passaríem a fer la... bé, és que jo crec que no sé si hi ha hagut  
al·lusions a nivell, bé es que sinó jo crec que entraríem en un altre torn, perquè tothom voldrà fer aportacions, jo també 
estic, bé...bé, en ares de que tots pugem dir la nostra, si tot es fa amb respecte, Omar digues. 
 
Sr. O.RODRÍGUEZ: No, solo comentarte, Enrique que creo que está fuera de lugar comparar refugiados sirios que están 
viviendo una guerra en su país que necesitan ser acogidos, con la masificación que genera el turismo. Creo que está 
totalmente fuera de lugar. Estamos hablando de personas que están viviendo una guerra cruenta en su país, y has 
comparado su acogida con la masificación del turismo. Sólo eso gracias. 
 
Sra. ALCALDESSA: Algun grup vol dir... sí, Núria. 
 
Sra. N. RUÍZ: Sí, Bueno, en la misma línea que Omar. Nosotros te pediríamos que recapacitaras sobre esta afirmación, 
la rectificaras o en todo caso tenemos que replantearnos, si los argumentos para defender esta moción que obviamente 
están defendiendo unos contratos de trabajo precarios, unos sueldos ridículos, es la que has hecho… es cierto que es 
una moción contra la turismo fobia, la no violencia  y por eso votamos a favor, pero  los argumentos que uno utiliza para 
defender su postura también son importantes.  
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Bien, retiro si alguien se ha sentido incómodo con el tema de los refugiados. Lo retiro. Yo lo único que 
he digo es que no creo y eso sí que lo digo, que haya una masificación del turismo en Catalunya. Eso sí que lo digo, lo 
otro lo retiro.  
 
Sra. ALCALDESSA: Gracias, Enrique. Bé doncs, passem a la votació d’aquesta moció. 
 

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

Núm. 6.- Moció de Sí es Pot-Sí se Puede contra la repressió del govern del 
Partit Popular i la suspensió de facto de l´autogovern de Catalunya, per a una 
solució política dialogada i democràtica del dret a decidir de Catalunya 
 
Explica el punt el regidor Sr. José Ávila. 
 
El conflicte originat pel Partit Popular des de fa anys contra el poble català, els drets nacionals del 
nostre país i les institucions catalanes, més enllà de ser un conflicte polític, ha esdevingut ja en una 
escalada de confrontació cada vegada més imprevisible. Ara ja ens trobem en un enfrontament 
institucional directe on els instruments i òrgans de l’Estat espanyol, com el propi executiu, la Fiscalia, 
l’estament judicial i les forces i cossos de seguretat, estan vulnerant drets fonamentals i universals, 
provocant una inadmissible pèrdua de valors democràtics al conjunt de la ciutadania. 
 
Des fa temps el govern de Madrid ha renunciat a trobar una solució política. El govern del Partit 
Popular, el qual està implicat en centenars de casos de corrupció amb nombroses persones 
investigades que són o han estat càrrecs principals del Partit Popular i diferents institucions i 
administracions. El mateix govern que ha aplicat un dels més grans paquets de retallades 
econòmiques i regressió de drets en contra de les classes populars i les més desprotegides 
socialment. Això fa que estiguem davant d’una anomalia democràtica doncs l’actual govern central 
no té cap legitimitat per invocar la defensa de la mínima ètica, moral ni defensa d’una governabilitat 
fonamentada en la democràcia i l’estat de dret i la justícia.  
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Mentrestant la convocatòria del passat 1 d’octubre convocada pel govern de la Generalitat no  va 
tenir cap garantia de procediment electoral normalitzat i homologat tal i com han confirmat els 
observadors internacionals convidats pel propi govern de la Generalitat, agreujada per les 
intervencions policials abusives i desproporcionades aprovades pel govern de Mariano Rajoy, que 
van ocasionar prop de 900 persones ateses per ferides i atacs d’ansietat, i que ens estan 
submergint en un estat d’excepció impropi d’un estat de dret. 
 
Alhora el passat dimarts 3 d’octubre va tenir lloc la intervenció del Rei, que en el seu discurs no va 
mostrar cap empatia cap als sentiments majoritaris de rebuig i indignació pels esdeveniments de 
diumenge passat, ni cap referència a la mediació i el diàleg. 
 
La situació ha derivat ja en una involució i el conflicte social amb actuacions delirants i repressives 
per part del govern de Madrid, sent necessari i imprescindible que es freni l’actual repressió i es 
tornin a plantejar vies polítiques de solució i recuperació del diàleg. 
 
Amb aquest objectiu els grups parlamentaris al Congrés Unidos Podemos, En Comú Podem i En 
Marea van promoure, en una trobada a Saragossa, la constitució d’una assemblea de 
parlamentaris/es alcaldes i alcaldesses i càrrecs electes estatals i de Catalunya per obrir una via 
alternativa a l’immobilisme del govern del Partit Popular i l’unilateralisme del govern de la 
Generalitat, sota el principi de radicalitat democràtica i la defensa del dret del poble de Catalunya a 
decidir el seu grau d’autogovern, compatible amb la convivència amb la resta de pobles d’arreu. 
 
Es considera essencial retornar a la negociació política, per això la iniciativa per crear un espai que 
en primera instància reclami el final de les posicions hostils i reprengui la política de tolerància cap a 
la discrepància, de defensa dels drets personals i col•lectius fora de les postures monolítiques i dels 
abusos de poder. 
 
Cridem a la mobilització, en defensa de les llibertats, els drets fonamentals, la democràcia, 
l'autogovern i les institucions pròpies de Catalunya. Necessitem més diàleg i mediació, ni el 155, ni 
la DUI  són  la  solució,  necessitem  més  ponts  que  mai. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Demanar el cessament de les accions abusives d’escorcolls, detencions i decomisos que 
la Guardia Civil, cos de característica militar de l’estat espanyol, a instàncies de l’estament judicial i 
la Fiscalia General de l’Estat ha practicat. 
 
SEGON.- Expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de les forces de 
seguretat de l’Estat contra centenars de ciutadans i ciutadanes que es manifestaven pacíficament 
reivindicant un lliure exercici a vot el passat 1 d’octubre.  
 
TERCER.- Expressar la solidaritat a totes les persones ferides i el desig que es recuperin ben aviat, 
alhora que  considerem  que  aquests  fets  mereixen  una resposta  contundent. 
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QUART.- Compromeses amb la defensa de l’autogovern de Catalunya fins al seu màxim nivell si 
així ho decideix la ciutadania del poble català, refermar el dret d’autodeterminació de les catalanes i 
els catalans. 
 
CINQUÈ.- Insistir que el mecanisme lògic i civilitzat per exercir aquest dret d’autodeterminació és 
mitjançant un referèndum, efectiu, normalitzat i amb garanties homologables, plenament democràtic. 
 
SISÈ.- Donar ple suport a la “Mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y la convivencia”, amb el 
seu origen a l’Assemblea de Saragossa, i a les seves accions i manifestos, per a que permetin un 
canvi d’escenari en la política de l’Estat envers el dret a decidir del poble català, cap a una mediació, 
una via dialogada i acordada. 
 
SETÈ.- Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per entitats, els sindicats i 
les organitzacions de la societat civil per donar una resposta unitària, transversal, ferma i decidida en 
defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania  de  
Catalunya  a  decidir  el  seu  futur  polític  i  la  democràcia. 
 
VUITÈ.- Fer una crida a les forces catalanes i de l’Estat a defensar l’autogovern de Catalunya i 
donar màxim suport a les forces polítiques que defensen el dret a decidir dialogat i acordat. 
 
NOVÈ.- Donar màxima difusió als mitjans locals dels acords d’aquesta moció. 
 
Sra. ALCALDESSA: Aquesta és la moció que abans hem parlat a l’inici,  que hi havia bastantes modificacions amb 
tots els últims esdeveniments, llavors ho expliques i llavors votarem la nova versió. 
 
Sr. J. ÁVILA: D’acord, com has dit hem modificat una moció que en la Informativa,  va ser dijous passat, hem tingut 
l’1 d’octubre enmig, han passat moltíssimes coses. L’hem adaptat, no sé hi he de dir què és el que canvia perquè 
llavors podem estar aquí mitja hora, perquè ho hauria de mirar i en principi no ho tinc, us hem fet arribar a tots per 
correu aquest matí les modificacions. Suposo que heu tingut temps de mirar-ho, i aprofito i vull fer un comentari al 
respecte presenten tres mocions en aquest Ple  que pràcticament són iguals. Nosaltres hem de dir que som els que 
més hem complert el procediment  tot i que l’hem canviat, ho vam presentar a la Informativa.  A nosaltres ningú 
se’ns ha acostat a dir-nos res, vam ser els primers, entenc que potser hi ha petits, petites diferències ideològiques, 
en cadascuna. Però crec que hauria estat bé haver arribat a un enteniment per presentar una moció conjunta, però 
les coses estan com estan. No sé si haig de dir res més.  Cal que expliqui les modificacions?, o ... 
 
Sra. ALCALDESSA: Jo crec que igual... No sé si llegiràs la moció, si llegeixes la moció quan l’hagis llegit ja 
entendrem que és el nou text i llavors votarem aquest text. O sigui, votaríem el text i després donaria paraules i 
llavors votaríem sí o no a la moció. D’acord?, gràcies. 
 
Sr. J. ÁVILA: D’acord, perfecte. Votem?, no, llegeixo primer. 
 
Sra. ALCALDESSA: Almenys els acords. 
 
Sr. J. ÁVILA: Bé,  ho llegeixo tot, vaig ràpid. 
 
Sr. J. ÁVILA: Res, crec que ja poc es pot afegir, és la nostra postura, és una proposta que va amb aquesta situació 
tant lamentable i esperem que voteu que sí. Gràcies. 
 
Sra. ALCADESSA: Gràcies, Pepe. Doncs ara, donaríem com que tenim la nova moció, doncs votaríem la inclusió 
d’aquest text que ha llegit el Sr. Pepe Ávila, llavors ara votem el text que ha llegit. 
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VOTACIÓ de la modificació de la moció: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
Sra. ALCALDESSA: Bé, ara passaríem al debat d’aquest moció. Vols afegir alguna cosa inicialment o ja passem a 
les paraules i en funció dels que diguin els diferents portaveus. 
 
Sr. J.ÁVILA: Sí passem a les paraules. 
 
Sra. ALCALDESSA: Bé doncs,  qui vol fer comentaris, sobre aquesta moció. Tindríem Omar, Teo, Àlia i el Jordi. 
Molt bé,  doncs comença el Sr. Omar Rodríguez. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Bé, gràcies. Des de Junts per Vallirana, naturalment es oposem totalment a la repressió i a la 
violència policial, a la falta de voluntat política per part del Govern Central, tota la maquinaria repressiva de l’estat i 
evidentment estem compromesos amb la defensa de  l’autogovern de Catalunya i en contra de l’aplicació de l’article 
155. No obstant això, i malgrat trobar molts punt en comú en la moció,  el nostre vot en aquesta moció serà 
l’abstenció, de fet trobem moltes raons per votar favorablement, però hi ha alguns elements que no acabem de 
compartir de tot, com ja tu expressaves quan presentaves la moció. Crec que no entraré a assenyalar ni a debatre 
aquets elements ni a polemitzar amb els mateixos, perquè possiblement estaríem aquí molta estona. Crec que el Ple 
municipal no és l’espai per debatre’ls i amb l’objectiu de no iniciar aquí un debat que pot allargar el Ple municipal 
innecessàriament, simplement reiteraré el que comentava. Molt d’acord amb molts aspectes dels que parla la moció, 
però ens abstindrem per no compartir algun d’aquests aspectes. Gràcies.  
 
Sra. ALCADESSA: Moltes gràcies, Omar. Té ara la paraula el Sr. Enrique Giráldez. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Gracias,  Bien Pepe. Ya te avanzo que el voto de nosotros será en contrario, porque vosotros 
presentáis hoy aquí una moción,  echándole la culpa de todo lo que está pasando aquí en Catalunya, solamente a 
un lado, y obviando la responsabilidad también del otro lado, que lo que hay hoy aquí mismo es un conflicto y ese 
conflicto tiene dos responsables. Porque dices que hay una pérdida de valores democráticos y yo me pregunto si no 
condenáis vosotros en esta moción vuestra, lo que dijo vuestro portavoz el día 7 y 8  de Septiembre, Joan 
Coscubiela, cuando dijo que estaba en las 48 horas más negras de la historia de la democracia de Catalunya, 
porque se habían saltado la Constitución, se habían saltado el Estatuto de Autonomía de Catalunya, se habían 
saltado los artículos de los reglamentos que ellos mismos habían generado, el dictamen del Consell de Garanties, 
incluso querían forzar al Secretario General del Parlament a firmar una cosa que era ilegal. Insistiendo en que iban a 
hacerlo  a lo mejor los miembros de la Mesa de Junts pel Sí. Por lo tanto esa falta de democracia no la veo reflejada  
en vuestra moción, solamente la falta  de democracia está reflejada en un sentido. 
 
Sobre el tema de los registros y las detenciones que habéis comentado anteriormente en la moción, los registros y 
las detenciones que se han producido por parte de la fiscalía han sido por incumplimiento de las leyes, no se ha 
hecho otra cosa que incumplir la ley, por eso. Si tú y yo incumplimos la leyes, Pepe, seamos concejales de 
Podemos y Ciudadanos, nos van a detener a los dos sí o sí, también, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el que incumpla 
las leyes es lógico que lo puedan registrar y lo puedan detener. 
 
Nosotros como he dicho anteriormente, condenamos todo tipo de violencia y yo espero que Podemos también 
condene algún día otro tipo de violencia psicológica que está ocurriendo aquí. Me refiero a lo que pasó ayer por 
ejemplo, en un instituto de San Andrés de la Barca, donde un profesor insultó a una niña por ser hija de Guardia 
Civil. Esa violencia psicológica que está ocurriendo… o que el viernes un profesor del Vall d’Arús dijo a los niños 
que fueran a votar  el domingo con sus padres por si había incidentes, ¿para qué? ¿Para que estuvieran de 
parapeto? Esa violencia que se está produciendo, o que el lunes cogiera a la doce del mediodía a todos los niños y 
los sacaran al patio a leerles un manifiesto, eso es violencia, no violencia física, pero se está produciendo también 
esa violencia en las escuelas. Cuando eso, vosotros también lícitamente queréis gobernar este país, me parece bien 
que queráis gobernar este país, pero mirad también con los socios con los que vais, porque con esos socios estáis 
construyendo una Catalunya donde Juan Manel Serrat es facha, y Arnaldo Otegui es un hombre de paz. El mundo al 
revés, gracias. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Enrique. Té ara la paraula el Sr. Teo Gibert. 
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Sr. T. GIBERT: Gràcies de nou.  El problema de prendre la paraula després de segons què, és que ens hauríem de 
demanar espai per comptar a cent, i després ens ho prendríem amb una mica més de calma, però intentarem 
prendre-ho amb calma. Les obviaré algunes paraules, potser, i serà més fàcil dirigir-me només al contingut de la 
moció que és el que teníem inicialment.  
 
Jo estic totalment d’acord amb tu que hi ha tres mocions que són pràcticament iguals, però cadascuna d’elles té uns 
matisos que fan que tot i que en el fons, arribem a la parts d’acords, estaríem tots  d’acord. La forma de veure dels 
atesos i com arribar a aquests acords les fan una mica diferents. Jo diria i lògicament ho he de dir així, perquè és la 
que presentem nosaltres que potser, jo per mi, per nosaltres, perdó, de les tres la millor de totes és la que 
presentem conjuntament tres de les forces polítiques que estan en aquest Ajuntament, com són Esquerra 
Republicana, Convergència i Unió i  Junts per Vallirana, vol dir,  que si almenys amb aquesta hem aconseguit 
ajuntar a tres, vol dir que potser ho hem fet una mica millor de totes. Jo la moció que presenteu vosaltres, la moció 
que tu ens has llegit tots els retocs que hi han, ja m’estan bé... l’haurem de votar en contra perquè dintre que hi 
puguin haver diferents matisos de com va, com deixa d’anar, el que no podem acceptar en cap moment i crec que 
ens passarà el mateix amb la moció del Partit Socialista després, o sigui,  del que no podem estar a favor és de que 
enlloc es tregui el lliure i fonamental dret a decidir que va voler exercir tota la gent que ho va fer. Llavors, clar la teva 
moció està molt bé, excepte en el punt en què diu que la convocatòria del passat 1 d’octubre no va tenir cap 
garantia, aquí ho sento, tot i que fos així, no ho podríem admetre de cap manera, perquè el dret a participar, el dret a  
decidir i el dret  a anar a votar no es pot acceptar que ningú te’l pugui prendre. Per tant, nosaltres qualsevol moció 
que es toqui aquest punt, l’hem de votar en contra. En tot cas ho faríem al revés, jo et convidaria, que aquesta vagi 
com vagi i que en la nostra, que hi hauries d’estar d’acord,  hi votis a favor. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Teo. Té ara la paraula la Sra. Àlia Kirchner. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Moltes gràcies. A veure, estic d’acord amb el Teo, si bé són pràcticament, són molt semblants, 
però hi ha diferències molt importants i que és convenient destacar.  
 
Primer de tot,  ens assembla que el títol de la moció que és contra la repressió del Govern del Partit Popular, no és 
del tot ajustat, hi ha altres partits, dirigents d’altres partits,  que estan instant a què s’apliqui  l’article 155 o que per 
Twitter  expressen la seva solidaritat amb la Policia Nacional i la Guardia Civil. Per tant,  ens assembla que no és 
només el govern del PP, però bé,  si parlem del govern de l’estat, doncs evidentment seria així. 
 
Després,  quan parles de les garanties del procediment electoral normalitzat i homologat, sí, és cert  que no va ser 
una jornada electoral normal, se’ns va prohibir l’exercici del nostre dret a vot, però tot i així,  vam posar les urnes a 
les seus electorals i el ciutadà va poder anar a votar. I això va ser un esforç del govern i d’un poble al darrera. Les 
garanties són haver pogut fer, haver-hi estat al darrera i haver defensat, encara que soni èpic, però és així, amb 
sang si feia falta, com va  passar en alguns llocs. No podem tolerar que se’ns digui que és un referèndum sense 
garanties, tant  de bo,   s’hagués pogut fer amb millors condicions, però sinó és així,  no és perquè esquerra no hagi 
volgut, ni intentat.  
 
Després aplaudim la incorporació del paràgraf que fa referència a la intervenció del rei, el seu missatge ja  va veure 
tothom, que no va anar adreçat als millers de catalans que van votar diumenge, deu ser perquè ja no ens considera 
espanyols i jo me n’alegro molt, però  estic segura, que els milers de votants del no,  potser no els va agradar tant.  
 
Després pel tema de Saragossa, sí, d’acord, Esquerra hi va anar  i per tant és una iniciativa a tenir en compte, 
Esquerra hi era perquè tenim respecte a les formacions que van organitzar aquesta assemblea i sempre es bo 
assistir a aquestes trobades i intercanviar punts de vista, però res més en aquest sentit. 
 
El darrer paràgraf dels motius, que també crideu a la mobilització i en defensa de les llibertats, els drets 
fonamentals, la democràcia, l’autogovern, les institucions pròpies de Catalunya. Jo diria  que potser, feu una mica 
tard, sí,  està bé, però ens hagués agradat que fos abans o que hi hagués més suport per part vostra abans. En tot 
cas,  més val tard que mai, per tant tot el que puguem sumar, doncs també millor.  
 
I res,  que evidentment ens sumem als punts on ens parla la moció de la condemna de la repressió de la policia i la 
solidaritat amb el persones ferides, però malgrat que coincidim amb  algunes coses, per  respecte a les 4.105 
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persones que van votar diumenge passat i amb tot el que va comportar poder-ho fer, hem de votar en contra. 
Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Àlia. Té ara la paraula el Sr. Jordi Urrea. 
 
Sr. J. URREA: Bé gràcies.  
 
Referent a qualsevol acte de violència, evidentment, com a qualsevol partit democràtic hi estem totalment en contra i 
per això hem fet una moció, i ens trobem que en aquest mateix Ple se’n presenten tres, però amb matisos. Matisos 
molt importants, i no sé,  si per qüestió de matisos o per qüestió de partidisme alguns partits ja han expressat “yo a tí 
no te voy a votar, me quedo con la mía”. Jo penso que en aquests moments, s’han de tenir més altes les mires, 
oblidar el partidisme, evidentment, que no ens a sentim còmodes amb segons quins paràgrafs, amb segons quins 
atesos, o amb segons quins acords, no ens sentim gens còmodes, vull dir, si anem en concret al punt 7 d’aquest 
acord, jo personalment no hi estic gens d’acord i així també ho han expressat altres companys. No obstant això, 
pensem que és el moment en què tens que rebaixar les aspiracions personals i de partit, penso que és el moment 
de donar un pas endavant, som nosaltres els que demanem diàleg, parlem, parlem, parlem. Encasquetar-nos  en 
segons quines postures, encara que sigui a nivell municipal, no estem ajudant a aquest diàleg. “Y tu más” no ens 
porta en lloc. Per això, nosaltres hem mantingut la nostra moció perquè quedi clar que hi ha diferències. Hi ha 
diferències polítiques importants, però no obstant, votarem a favor de les tres. Ja dic, sense sentir-nos còmodes, 
sense sentir-nos còmodes en moltes coses, perquè penso que és el moment. Moltes gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Jordi. Té ara la paraula el Sr. Pepe Ávila.  
 
Sr. J. ÁVILA: Gràcies. Tinc molts punts, espero no deixar-me res. 
 
Omar, entenc la teva abstenció, crec que fas bé que no entrem en un debat sobre que ens agrada, o de que no, 
respectem la vostra postura i veiem perfecte que sigueu conseqüents amb les vostres idees.  
 
Enrique, dices que solo echamos la culpa a un lado, la represión policial sólo fue culpa de un lado. Nosotros como 
habíamos dicho no consideramos que le referéndum tenga garantías, se tendría que haber hecho un referéndum 
pactado, pero la represión fue por parte del Gobierno, que actualmente está gobernado por el Partido Popular, con 
el apoyo de Ciudadanos y no creemos que la población saliera a hacer nada… ni hubo violencia por parte de la 
población, y simplemente lo que querían hacer es ir a votar. Indiferentemente de que fuera el referéndum vinculante, 
que tuviera garantías, o que no. Y por ello, aunque sea ilegal, lo ilegítimo i lo ilegal están enfrentados y debemos 
pelear para que lo legal y lo legítimo no estén enfrentados. Dices lo de Coscubiela, las 48 horas más negras de la 
historia de Catalunya, bueno, yo creo que… no sé si lo dijo así, ahora no lo tengo, pero creo que si lo dijo así, no 
estaba muy…La historia de Catalunya ha tenido cosas mucho peores. Evidentemente no nos gustó como se 
hicieron las cosas, no nos gustó como se aprobó en el Parlament el referéndum. Pero queda tan empequeñecido 
con la reacción del Partido Popular, con el movimiento político del Partido Popular, que básicamente no ha hecho 
nada más que enviar a la policía. Ni ha negociado, ni ha parlamentado. Y la moción es lo que busca llamar al 
diálogo, a un entendimiento que creemos que guste o no guste, tiene que acabar en un referéndum que decida pues 
el encaje de Catalunya en España,  o si es un estado independiente. La autodeterminación de los pueblos es un 
derecho universal y no podemos frenarlo para siempre.  
 
Lo de la violencia psicológica, en cualquier ideología hay energúmenos. Si alguien increpó a la hija de un Guardia 
Civil, fatal.  
 
Lo del instituto que salieron a leer un manifiesto. Bueno también tenemos que entender que la sociedad en la que 
estamos, la educación no está al margen. No soy partidario de adoctrinar a los hijos, los niños en el colegio tienen 
padres de todas las ideologías, pero bueno tampoco voy a hablar mucho del tema porque lo desconozco, es lo 
primero que oigo decir, y si realmente ha habido un adoctrinamiento, pues es condenable de un lado y de otro. 
 
Teo,  i una mica també Àlia, respecte, ja m’imaginava que no us agradaria lo del tema del referèndum. Nosaltres 
vam estar al dia del referèndum, el vam recolzar, no ho vam organitzar, però nosaltres creiem que teníeu  i tenien el 
dret que qui volgués votar votés. No ha tingut garanties com bé has dit, no per part del  Govern de la Generalitat, a 
qui hagués agradat que tingués les garanties, que es pogués fer amb normalitat, com dic el responsable ha estat el 
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govern espanyol, que aquest referèndum no es pogués fer amb garanties, però és que nosaltres ja des del principi 
vam dir que era lògic que el PP, actua com actua i que el PP no permetria el referèndum amb garanties i que ells 
serien els responsables. Què vull dir amb això? Què volem dir quan no té garanties el referèndum, és que ara no 
seria procedent declarar un DUI. O sigui,  no reconeixem el resultat del referèndum perquè porti a una DUI. El nostre 
esperit és que ni DUI, ni article 155, negociació per arribar a un referèndum pactat.  
 
El títol, Àlia que m’has dit, sí, en part tens raó, però el PP és el que governa i el que té les forces repressives de 
l’estat. Dius que cridem a la mobilització tard. Dintre de Podem, dintre de en Comú, es va fer un referèndum i es va 
cridar a que ens mobilitzéssim, però com una mobilització, no com un referèndum. Ja des de llavors hem estat a les 
mobilitzacions, vam estar a l’1 d’octubre, però considerem que no és donen aquestes garanties però seguirem 
mobilitzant perquè qui vulgui votar ho continuï fent i perquè una cosa tant senzilla com posar una papereta en una 
urna no provoqui aquesta repressió, que ha succeït.  
 
I donar les gràcies al Jordi, crec que és un pas molt valent. Agraïm que voteu a favor i crec que PSC i PSOE en 
general sou un element clau per aconseguir una sortida pacífica i dialogada en aquest conflicte. Per tant,  si des de 
Vallirana podem fer un primer pas ni que sigui petit, benvingut sigui. I crec que ho he contestat tot. Gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Pepe, doncs passaríem ara a la votació d’aquesta moció. 
 
 

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

Núm. 7.- Moció de Sí es Pot-Sí se Puede pel desplegament de la taxa per l´ús 
del domini públic local de les instal·lacions de transport d´energia elèctrica, 
gas, aigua i hidrocarburs  
 
Exposa el punt el Regidor, Sr. José Ávila i es retira la moció pel grup que l’ha presentat, Sí es Pot-Sí 
se Puede. 
 
Sra. ALCALDESSA: Té ara la paraula, el Sr. Pepe Ávila. 
 
Sr. J. ÁVILA: Bé, dir que retirem la moció. Ja ho hem parlat amb l’Equip de Govern, era i és una moció, que ens agrada 
perquè creiem que pot facilitar al municipi uns ingressos extres i a més, treure’ls d’aquells que més beneficis tenen al cap 
de l’any com són les empreses energètiques de gas, aigua i electricitat.  
 
Per  què retirem? Bé, ha sigut una setmana difícil, quan arribava el Ple, ja veiem que no tindríem temps, ens  agradaria 
treballar-la molt més, i també que no hi havíem caigut, és que tenim Ple d’ordenances, suposadament d’aquí a poc. I ho 
traslladarem a aquest Ple, ho parlarem amb vosaltres i aprofito per demanar públicament, que em doneu per escrit tota la 
documentació relacionada amb el tema, perquè ja em va dir l’Òscar que es cobra una taxa, però d’unes coses no, d’altres 
sí, perquè tinguem aquesta documentació i poder fer una proposta amb cara i ulls. Llavors bàsicament és això i retirem la 
moció. 
 
Sra. ALCALDESSA: D’acord Pepe. Bé,  el que ja has comentat és que aquesta taxa de fet ja existeix, s’està aplicant, 
però en tot cas si vols ens ho mirem en lo que és la taxa es pot llegir en la pàgina web, però en tot cas en parlem perquè 
a vegades la web amb el nou sistema del portal de transparència realment en el àmbit de les ordenances tal i com 
t’obliga a posar-ho,  que seria la publicació amb el Butlletí Oficial de la Província, a vegades, és molt difícil trobar les 
ordenances. Hem de buscar la manera que aquest portal de transparència sigui més àgil alhora de buscar temes tant 
importants com serien les ordenances municipals. En tot cas, em comprometo a enviar-te el text, perquè el tinguis i vegis 
que aquesta ordenança ja s’està aplicant des de fa ja, però bastants anys, jo diria que des de que governem existeix. I 
que abans ja hi era, es què és una ordenança molt antiga. És una ordenança que també ha tingut molta polèmica, perquè 
les empreses subministradores i sobre tot les empreses de telefonia, han fet moltes impugnacions, i on també per això 
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mateix des de l’Organisme de Gestió Tributària de Barcelona, és un tema que està molt ben treballat i les ordenances 
també molt ben trobades en la seva redacció per tal de què no es puguin escapar les empreses i paguin.  
 
Aquí a Vallirana, només per donar-te una dada, l’any 2016 es van liquidar 136.000 euros. I d’aquests 136.000 euros, de 
les que serien les empreses subministradores de llum, estaríem parlant d’uns 109.000 euros, de telèfon sobre uns 5.000 
euros i de gas uns 17.000 euros. T’ho estic dient així... ja et donaré totes les dades. També ha coincidit aquesta setmana 
que hi ha hagut el canvi de l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària, que ha deixat l’Ajuntament i tenen noves 
instal·lacions i també per això mateix, ha sigut difícil poder tenir totes les dades amb més detall, però ja et dic, en parlem i 
bé,  perquè tinguis tot això. 
 
Molt bé,  aquest punt queda sobre la taula. 

 
NO S´APROVA: Es retira pel grup municipal que l´ha presentada. 
 

Núm. 8.- Moció d´ERC, Convergència i Unió i Junts per Vallirana de condemna a 
la brutalitat policial de l’estat  a Catalunya  
 
Explica el Punt la Regidora, Sra. Àlia kirchner. 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada davant d’una ciutadania 
absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per 
l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a 
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
 
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat espanyol, emparat 
pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que volien és decidir i 
exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, 
dos d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges d’agressions, 
repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que els 
cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. L’actuació ha 
estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les 
conseqüències. 
 
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més de 2 
milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i una especial menció als 
qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa exercint el dret a vot, oposant 
resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la provocació de les forces de 
seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i 
plenament democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i 
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués votar. 
 
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot continuar 
mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. Les imatges del que vam 
viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha 
quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat 
reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català. 
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Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels al 
compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels danys 
provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a resultat de la 
brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat. 
 
SEGON.- Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats pels cossos 
de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya.  
 
TERCER.- Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència d’Estat i 
de la vulneració dels drets humans a Catalunya. 
 
QUART.- Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que van ser 
destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Municipis 
per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la 
Subdelegació corresponent. 
 
Sra. ALCADESSA: Molt bé, ara la paraula,  qui la demana per defensar la moció o parlar? Però, llavors que faríem, Teo, 
Omar, per defensar la moció i després les paraules. D’acord, doncs Teo tens la paraula. Es que com sou grup que 
presenteu? Sí, però  no sé si voleu presentar o esperar...? No sé, d’acord Omar vols dir alguna cosa abans de que els 
altres grups es pronunciïn? 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Sí, bé, tant fa fer-ho ara com després. En primer lloc,  aprofito aquesta moció per agrair el treball de 
les companyes d’Esquerra Republicana i també de Convergència i Unió per fer possible la votació aquí a Vallirana, va ser 
una feinada i per tant estem molt contents que s’hagi pogut votar. I després,  tot i que ens referirem molt en aspectes que 
ja ressalta la moció, des de Junts per Vallirana volem donar tot el nostre suport i tota la nostra solidaritat a les persones 
que van resultar ferides després de la brutalitat i la violència excessiva per part de les forces policials. En aquest sentit, el 
passat 1 d’octubre no només vam assistir a la deriva i al naufragi del Govern Central, el qual va recolzar els cops de porra 
i les bales de goma utilitzades contra els manifestants pacífics,  que només volien exercir el seu dret a vot. Sinó que,  els 
veïns i veïnes dels diversos pobles i ciutats van ser testimonis d’una de les pitjors repressions dutes a terme a Europa en 
els últims anys, per tot un estat i passar la maquinària repressiva contra una població molt civilitzada, pacífica i 
cívicament.  
 
Crec que malgrat la repressió que pressuposa una vulneració dels drets bàsics, es va poder exercir el dret a votar fruit de 
la mobilització popular, un del majors exemples d’autoorganització popular i de dignitat política dels últims temps a 
Europa.  
 
Una autoorganització i una resistència pacífica,  que han fet front a un estat que envia més de 10.000 efectius i una 
autoorganització i una resistència pacífica que ha fet front a un estat , que a partir d’ara ja no, per mi no tindrà més 
legitimitat que la força bruta. I en aquest sentit tal com deia un company nostre de Madrid: “del 1 de Octubre se hablará 
en los libros de historia y los ciudadanos catalanes merecen salir en ellos con letras de oro”. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Omar. I ara paraules sobre aquest punt.  Teo, Pepe i Jordi. Faig primer el Teo, perquè com 
és el que presenta la moció. Té la paraula el Sr. Teo Gibert. 
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Sr. T. GIBERT: Gràcies. Bé,  com he dit abans, vull dir, és una mica reiterat del que he dit abans, crec que hem 
aconseguit presentar una moció que ha estat treballada,  per condemnar el fet greu de la brutalitat policial, enlloc 
expliquem gran cosa més, no intentem entrar a jutjar, o no tots el temes de legalitat o no. Aquí el que ens preocupa i 
condemnem totalment, és la brutalitat policial. Així ho fem, a diferència d’abans i insisteixo de la que vindrà després, que 
va més enllà perquè una feia referències a coses que no toquen i l’altra fa referència a que fa recomanacions a totes les 
parts, a uns a que no apliquin la declaració i altres que no apliquin el 155. Vull dir,  nosaltres aquí diríem que som més 
respectuosos amb les víctimes i amb la gent que ha patit total aquesta brutalitat policial, perquè jo quan parlem de que si 
els càrrecs electes dels nostres partits i formacions serem fidels a aquelles decisions que preguin,  també en el marc de 
tota l’autonomia i llibertat, tal com diem aquí, les institucions catalanes, Govern i Parlament.  
 
Només afegir que em sembla que ens hem descuidat en el punt cinquè, de quan ho comuniquem a tota una sèrie de 
gent, a on no ho comuniquem és el Parlament de Catalunya. No? Puc demanar que és una omissió, doncs demano 
disculpes per haver-nos descuidat que anava al Parlament de Catalunya, també. Ha estat un lapsus, gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Doncs ara té la paraula el Sr. Pepe Ávila.  
 
Sr. J. ÁVILA: Bé, t’has contestat a tu mateix, perquè si evidentment la càrrega política hi és. Realment l’únic amb que no 
estem plenament d’acord amb aquesta moció, és aquest paràgraf que has dit, on clarament es veu un recolzament a la 
DUI, una declaració unilateral d’independència. Nosaltres hem sigut més clars en els nostres posicionaments polítics, 
aquí està un mica més amagat. I també dintre d’aquest paràgraf que és l’únic,  que em rellisca una mica, també veig 
una... ara us enfadareu una mica, però una mica de paral·lelisme amb Ciutadans, també demaneu la vostra llei, i el 
vostre estat, el vostre patriotisme i el que un català, un estatal, però els dos voleu ser patriotes, que es compleixin les lleis 
del vostre estat. I crec que són dos cares de la mateixa moneda, salvant les distàncies del que està passant, 
evidentment.  
 
Tot i això,  per aquest paràgraf, votarem a favor perquè estem totalment d’acord amb els acords finals i amb la majoria de 
text. Gràcies.  
 
SRA. ALCALDESSA: Gràcies, Pepe. Té ara la paraula el Sr. Jordi Urrea.  
 
Sr. J. URREA: Bé, per començar Teo, no sé si per un descuit potser, també us heu deixat la Federació de Municipis de 
Catalunya, suposo que és un descuit, un oblit. L’Associació Catalana, aquesta sí que us heu  recordat però la Federació, 
penso que també es podria incloure, almenys.  
 
Bé,  en la mateixa línia d’abans, hem de ser més valents, evidentment votarem en contra i estem en contra de qualsevol 
acció violenta vingui d’on vingui. Votarem a favor, perdó. Perdó, perdó, perdó. Ja anava amb el xip, no. Votarem a favor, 
com he dit abans. I estem en contra de qualsevol acció violenta vingui d’on vingui,  i més quan bé de qui et té que 
defensar. És impensable que qui et té que defensar et vingui amb la porra. No obstant això,  com dic, penso que hem de 
deixar en aquests moments de ser partidistes i ser més ciutadans. No és fàcil, però no és impossible. Nosaltres seguim 
demanant diàleg, diàleg, diàleg, pensem que és la solució. Alguns ens diuen equidistants, altres ens diuen botiflers, a mi 
m’han arribat a dir, “vete a tu casa” i dius, casa meva és aquí. Jo he nascut aquí, i no me’n tinc que anar enlloc. Hem de 
ser valents, hem de ser valents i tirar endavant, oblidant partidismes, ara és molt fàcil fer partidisme i fer electoralisme. 
Evidentment som partits polítics i sempre pensem en els vots, però, penso que ens aquests moments ens hem  d’oblidar, 
vull dir, no hem de fer política,  pensant de si ens votaran els un o altres, tenim un “problemón” damunt de la taula i s’ha 
de solucionar.  
 
Sra. ALCALDESSA: Bé, Sí dels proposants a la moció volem fer alguna resposta cap a ...? no? Doncs passaríem ja 
directament a la votació. 
 

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

http://www.vallirana.cat/


1032.05.2017 

Página 25 de 37 

 
 

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

 

Núm.9.- Moció del PSC de condemna i rebuig a les accions policials durant el 
passat 1 d’Octubre 
 
Explica el punt el Regidor, Sr. Òscar Suñé. 
 
Atès, que davant els incidents en forma d’agressions policials desmesurades i desproporcionades 
cap a ciutadans i ciutadanes que pacíficament es trobaven concentrats el passat, 1 d’Octubre. 
 
Atesa, que davant la incapacitat, negligència, i abús d’autoritat del Govern central del PP, per donar 
compliment de forma eficient, diligent, i sense violència a l’Ordre Judicial d’impedir la celebració d’un 
referèndum unilateral sense garanties i declarat il·legal pel Tribunal Constitucional. 
 
Atesa, que l’esmentada Ordre Judicial s’autoritzava i explicitava als Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat –inclosos els Mossos d’Esquadra i policies locals- a no fer ús de la força davant a situacions 
de resistència pacífica. 
 
Atès que, cal i fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem atorgat, i el seu marc 
legal que se’n deriva, com la única forma de preservar la democràcia, la llibertat, la seguretat 
jurídica, el progrés social, i la convivència ciutadana. 
 
Atès que, el municipi de Vallirana en tot moment es va respectar la mobilització i el dret d’expressió 
de la ciutadania sense la necessitat d’intervenir als cossos de seguretat, però sense tampoc, oblidar 
la responsabilitat de govern en complir les instruccions de la fiscalia, així como posar en 
coneixement a tots els grups d’aquestes instruccions per garantir el seu compliment. 
 
Atès que, el Govern de la Generalitat que en cap moment va comunicar ni reglaments de 
funcionament de la jornada electoral, ni seus, ni espais, ni interventors, ni actes de sessió ni 
d’escrutini, ni ha proclamat els resultats deixant així  en un estat de total indefensió  la corporació 
municipal i els seus treballadors. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Vallirana volem expressar la nostra preocupació davant la situació política 
creada a Catalunya, que ha provocat intranquil·litat i descontent en gran part de la ciutadania. Així i 
tot l’Ajuntament de Vallirana  reafirma el seu compromís amb el diàleg com a única via de solució i 
instem les parts a cercar solucions democràtiques respectuoses amb totes les opinions i sentiments.  
 
Els representants municipals creiem que, per sobre de la discrepància política, està la bona 
convivència i el respecte entre les ciutadanes i ciutadans de Vallirana. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Condemnar enèrgicament aquestes accions d’abús de la força per part dels Cossos i 
Forces de Seguretat de l’Estat. 
 
SEGON.- Expressar el nostre suport a l’exercici en llibertat de les tasques de qualsevol representant 
o treballador de l’administració pública, de manera que puguin realitzar les seves funcions des de la 
imparcialitat.  
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TERCER.- Solidaritzar-nos i mostrat tot el nostre suport amb els i les nostres conciutadans que van 
concentrar-se i manifestar-se pacíficament, i en especial, les centenars de persones que van 
resultar ferides a conseqüència de les cargues policials.  
 
QUART.- Exigir al Congrés dels Diputats la reprovació dels responsables polítics de l’operatiu del 
dia 1 d’Octubre, per la seva incapacitat en donar compliment de forma eficient, diligent, i sense evitar 
l’ús de la força a l’Ordre Judicial d’impedir la celebració d’un referèndum unilateral sense garanties i 
declarat il·legal pel Tribunal Constitucional. 
 
CINQUÈ.- Demanar al President de la Generalitat que no proclami la Declaració Unilateral de 
Independència i que vetlli per la pau social, la seguretat jurídica i l’economia catalana. 
 
SISÈ.- Demanar al President del Govern d’Espanya que no apliqui l’art. 155 de la CE ni posi en 
suspensió les institucions democràtiques catalanes. 
 
SETÈ.- Exigir a tots els Grups parlamentaris al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya 
dialoguin, acordin i proposin una solució al conflicte d’Estat que es viu a Catalunya i al conjunt 
d’Espanya.  
 
VUITÈ.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al 
Senat, al Parlament Europeu, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i a la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya. 
 
Sra. ALCALDESSA: Bé hi ha paraules, comentaris sobre aquesta moció?. Tenim l’Omar, Enrique, Teo? No, el Pepe i 
l’Àlia. Doncs molt bé començaria el Sr. Omar Rodríguez. 
 
SR. O.RODRÍGUEZ: Bé, gràcies. Vagi per davant que nosaltres anunciem que votarem en contra de la moció. Trobem 
molts punts en comú, en aquesta moció, al igual que la moció que ha presentat el Pepe, però la diferència principal és 
que la moció del Pepe ha tingut més temps per poder trobar aquests punts en comú. Llavors en aquesta moció enviada 
amb tant poc marge, la única cosa que veiem de bones a primeres és els matisos aquests dels que es parlava abans. 
Llavors m’agradaria haver disposat de més temps, per poder trobar més punts en comú, però com que no hem disposat 
d’aquest temps el nostra vot serà contrari. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Té la paraula el Sr. Enrique Gilráldez. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Gracias, bien desde Ciudadanos, como ya he dicho anteriormente condenamos cualquier tipo de 
violencia venga de donde venga. Creemos que ha habido muy mala gestión por parte del Gobierno del Estado en el tema 
1 de Octubre, pero en esta moción nosotros vamos a abstenernos, porque nosotros presentamos una serie de 
correcciones a esta moción,  que no han sido aceptadas por parte vuestra y por lo tanto, por lo mismo que he dicho 
antes, por el tema de los matices nosotros nos abstendremos. Gracias.  
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Enrique. Té ara la paraula el Sr. Pepe Ávila. 
 
Sr. J.ÁVILA: Bé. no puc parlar de nosaltres, perquè el meu grup no ha tingut, no ha pogut veure aquest document. Jo 
personalment prendré la decisió de votar a favor. Heu fet moviments valents al votar a favor de les altres dues per 
fomentar el diàleg. Si per donar la meva pinzellada, crec que el punt quart és el que més em patina, no hi havia necessitat 
d’impedir el referèndum, ni amb força ni sense força, sense força hagués estat complicat, però no hi havia cap necessitat. 
Però tot el demés em sembla bé, em sembla la posició no demanar que no es faci la DUI, ni que es faci l’article 155 està 
en la nostra línia. I per tot això la decisió meva personal, votarem a favor. Gràcies. 
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Sr. ALCALDESSA: Gràcies, Pepe. Té ara la paraula la Sra. Àlia Kirchner.  
 
Sra. A. KIRCHNER: A veure, valorar una moció que ha arribat a les cinc de la tarda és complicat, i com diu el Pepe 
també, és una valoració que gairebé fem en directe, després de tot el que hem anat sentint la Montse i jo.  
 
Hi ha un paràgraf que es parla  que el municipi de Vallirana en tot moment es va respectar la mobilització i el dret a 
expressar de la ciutadania sense la necessitat d’intervenir el cossos de seguretat, però sense tampoc, obligar la 
responsabilitat del govern en complir les instruccions de la fiscalia. És cert, em veu enviar tota la informació i en principi 
es va arribar en aquest pacte, on es facilitaven les coses, però, els cossos de seguretat havien de fer la seva feina, però 
nosaltres havíem de fer també la nostra. Podem formar a la gent, a la ciutadania i això no sempre va ser fàcil. Crec que 
és un dret que teníem nosaltres també per exercir  i no vam poder. La moció diu això i jo afegeixo aquesta informació per 
a tothom.  
 
Respecte del diàleg com a única via de solució, primer el referèndum es va fer  perquè la gent votés també que no, per 
tant un diàleg on respectar totes les opcions hi era.  I diàleg, sí, l’hem demanat moltes vegades, hem demanat fins a 
disset, divuit vegades fer un referèndum acordat,  on es poguessin recollir totes les opcions de tothom i resulta que no 
hem pogut i no ens hem sortit.  
 
Hi ha un punt a la moció que parla d’expressar el suport a l’exercici de llibertat,  de les tasques de qualsevol representant 
o treballador a l’administració pública. Molt bé, molt bé, llàstima que nosaltres vam contactar amb uns treballadors, per si 
ens volien ajudar, emparats en la legalitat del Parlament de Catalunya, i ells tenien por , teníem por de poder-ho fer.  
 
Un altre punt, solidaritzar el nostre suport amb els conciutadans que ens vam concentrar i manifestar-nos pacíficament. A 
veure, jo vaig veure alguns regidors que van venir a títol personal el diumenge, o quan van veure tot el que estava 
passant, i s’agraeix, s’agraeix realment que hi fóssiu, però fins a les hores, jo no vaig veure a la gent del govern 
solidaritzant-se amb nosaltres, com a mínim amb les manifestacions que es poguessin fer, o amb les campanyes que es 
poguessin fer. Ho dic perquè tot són matisos, són cosetes i crec que el punt de vista de tothom ha de quedar reflectit.  
 
Bé ja està, gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Bé, moltes gràcies, en primer lloc el Pepe, que és el primer que ha expressat què faria aquest vot 
positiu a la nostra moció.  
 
Jo estic segura Pepe, que si poguéssim  governar tindríem aquesta visió de poder governar per a tots. Pels que pensen 
com nosaltres però també, pels que no pensen com nosaltres. Perquè tenim aquesta voluntat de diàleg, tenim aquesta 
voluntat d’arribar a acords, tenim aquesta voluntat de superar les nostres diferències ideològiques, perquè hi hagi 
convivència i pau social.  Des de l’Equip de Govern ens hem trobat amb una situació crítica. Situació que continua perquè 
hi ha una legalitat actualment dual, tenim una legalitat que va sortir del Parlament de la Generalitat, del Ple del 6 i 7  de 
setembre, en la qual es va aprovar una convocatòria de referèndum i també es va aprovar una Llei de transitorietat 
jurídica. Aquesta seria la nova legalitat, segons el Govern de la Generalitat i quan es parlava de referèndum, això no 
anava de democràcia, anava d’aprovar la declaració unilateral d’independència, perquè això és el que diu l’article 4 de la 
Llei de referèndum d’autodeterminació, que un cop coneguts els resultats, el Parlament podrà proclamar la 
independència de Catalunya. Llavors s’han utilitzat moltes paraules durant aquests dies,  des de l’equip de govern hem 
viscut moments complicats a nivell personal, perquè se’ns ha increpat, se’ns ha dit inclús que eren còmplices de la 
violència que ha exercit l’estat, perquè havia d’impedir un referèndum que era il·legal. Òbviament nosaltres estem en 
contra de tota la violència i òbviament l’1 d’octubre en el moment que la gent va sortir al carrer i estava allà, doncs jo crec 
que no hauria d’haver succeït aquesta violència, obvi. 
 
Molts companys es van solidaritzar, van anar al col·legi, jo no ho vaig fer, perquè jo em vaig posar al cantó de totes les 
persones que van creure que era un referèndum que no complia unes garanties per poder obtenir uns resultats que 
poguessin realment després poder fer allò que vol  legítimament una part de la ciutadania de Catalunya. Llavors em vaig 
posar al costat de  les més de  6.000 persones que van decidir a Vallirana, no anar a votar. 
 
A mi això se m’està recriminant, porto setmanes que via les xarxes socials, se m’insulta, se’m diu que no sóc demòcrata, 
se’m diu que sóc autoritària, que sóc una dictadora. Inclús en l’acte que vam fer dilluns davant de l’Ajuntament per 
condemnar els actes de violència, que es van viure l’1 d’octubre i de solidaritzar-nos amb les víctimes, inclús en aquell 
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moment algunes persones em van increpar i van dir que jo era responsable i era còmplice de la violència. Però el que és 
pitjor, el dia següent, el dia que es feia la vaga, durant el que era una festa cívica de la Pau, que hi havia nens, on la 
policia va facilitar que es tallés la carretera,  on no va haver-hi cap problema perquè es posés música i tot això. Tot i que 
ningú, ningú, ningú va demanar autorització,  ningú va demanar permís, es va deixar fer. I en aquell moment es va 
increpar a la meva mare. Això per mi ha sigut una de les coses que més m’han dolgut, no m’ho pensava pas, que els 
meus conciutadans poguessin fer això. I fins que no ho vius no saps com et pot afectar. A mi em va afectar molt, no sóc 
de pedra, sóc humana. Això va de democràcia? Va de senyalar les persones que no pensen com tu? Va de senyalar els 
fills dels policies nacionals o dels guardia civils? Tenim molts valliranencs i valliranenques que són guàrdies civils, i que 
són policies nacionals, no són monstres, no els hi poden dir als nens de quatre anys, de cinc, de sis, de set, no poder dir-
los als nens que són, que aquests policies són dolents, no està bé fer això, no està bé. Hem de respectar totes les 
ideologies encara que no ens agradin. Jo ja vaig dir el dia que fèiem la celebració de la Diada enguany, jo deia la història 
és important i nosaltres som fruit d’aquesta història, som fruit de la vida de les persones, que amb els seus actes i fets 
ens van precedir. I vaig fer un recordatori, del Fèlix Alsina perquè ell va defensar el valor de la vida per sobre de la 
violència, la raó i paraula per sobre de les consignes de l’odi. I també en aquell acte vaig reivindicar la no violència, vaig 
reivindicar el diàleg i el respecte cap a les opinions contràries a les nostres.  
 
M’han acusat de no posar les urnes, m’acusen de no ser democràtica, de que estic a favor de la violència, de que sóc 
còmplice de la mateixa i no estar al costat del poble. Acusacions, que es sustenten  amb falsedats que em fan mal. 
Acusacions i increpacions que he rebut, ja ho he dit. Tant d’odi, tantes ganes de revenja, els crits no ho oblidarem, què es 
això? Què és això?, tots som responsables de crear aquest clima, tots i hem d’assumir cadascun la seva part de culpa. Si 
us plau, acabem amb això. Sí, potser la meva culpa és governar per tots, i per totes, pels que em van votar i pels que no 
em van votar.  
 
Jo us demano, que parem aquesta violència, i que estiguem a l’alçada de les circumstàncies i que bé, això només és una  
moció, però des del Partit Socialista, aquí  a Vallirana, avui hem fet un pas per intentar que hi hagués diàleg i concòrdia 
amb tots els partits polítics i nosaltres des de l’equip de govern  treballarem perquè això sigui ara i sempre.  

 
Si? Digues Teo. 
 
Sr. T. GIBERT: Intentaré ser breu, encara que m’agradaria estendre’m una mica. Jo crec, d’entrada, d’entrada, tot lo que 
dius i que evidentment crec que t’ha passat a títol personal, jo personalment crec que el nostre grup, segur i els altres 
segur que també, ho condemnem del tot, jo en sóc desconeixedor totalment de que hagis pogut rebre insults de tipus 
personal, lamento moltíssim i rebutjo totalment que  a gent de la teva família, algú se li hagi pogut dirigir d’alguna manera, 
i jo només vull dir-te que, jo personalment estic al teu costat, per recolzar que això t’afecti el menys possible, que ho 
superis és difícil, perquè vull dir, jo també ho he viscut, en d’altres moments i d’altres històries i se com es passa, i per 
tant volia dir-ho. Ningú té dret a posar-se amb la vida personal de ningú, i ningú té dret a no voler respectar les idees 
siguin les que siguin. La teva opció de governar de forma universal, o per uns o per una altres segur que és encertada i 
mai, mai hauria de poder arribar cap comportament al nivell personal. I és molt, molt, molt intolerable, que a vegades a 
nivell personal alguna coseta, no d’aquest nivell d’amenaces,  però et toca aguantar, però evidentment, a la família, sigui  
cap dalt, sigui cap baix, ni tocar-la i bé condemnar-ho del tot, de tot cor, i ho dic de veritat. Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Gràcies, de veritat, moltes gràcies, Teo. Bé passem a votar la moció. 

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

Núm. 10.- Renúncia de la Regidora Montse Zapata Yerga: Presa de 
coneixement 
 
Vist que el dia 25 d’agost de 2015 (amb esmena del 25 de setembre de 2017) va tenir entrada 
l'escrit de la regidora, senyora Montserrat Zapata Yerga en el qual es formalitzava la renúncia 
voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des que va prendre possessió el dia 13 de 
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juny de 2015, després de les eleccions municipals. La renúncia esmentada no serà efectiva fins 
a la seva submissió al Ple de l'Ajuntament, és a dir, fins avui d'avui. 
 
Vist l'Informe de Secretaria de data 27 de setembre de 2017 i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, i 182 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,  
 
La Corporació en queda assabentada. 
 
Sra. ALCALDESSA: Donem la presa de coneixement, havent fet tot el comiat i...si?, però l’Àlia vol dir alguna cosa i 
li deixarem. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Moltes gràcies. Doncs bé, reiterar-me en el meu agraïment a la feina feta per la Montse Zapata 
durant aquests dos anys, que ha estat molt i que hem fet amb molt bona connexió i harmonia. I desitjar-li molts 
encerts amb tot allò que es proposi.  
 
I aprofito també per informar si m’ho permeteu que el Jordi Maresma serà aquí passarà a ser ara regidor, i també 
vull públicament desitjar-li molta sort i molts encerts. Moltes gràcies. 
 
Sra. M. ZAPATA: No pensava venir en aquest Ple, però com que s’havia de ratificar el fet que vaig renunciar a 
l’acta, dons he estat aquí col·laborant amb el meu vot, però sense participar en absolut. Com que és la última 
vegada, que puc estar en aquesta taula, vull afegir-me a les paraules del Teo, respecte de l’Alcaldessa, em sap molt 
greu que la gent, bé, tingui tant mala educació i sigui tant irresponsable, i res que moltes gràcies a tothom els que 
estan al públic i els que esteu a aquesta taula i visca la República Catalana!, gràcies. 
 

La Sra. Montserrat Zapata abandona la Sala de Plens. 
 

Núm. 11.- Informació de l´Alcaldia 
 

11.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS 2017 DEL NÚMERO 323 AL NÚMERO 440 

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte dels Decrets 2017, del número 323 al número 440. 

 

11.2. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 24 DE JULIOL AL 25 DE SETEMBRE DE 

2017 

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte de les Juntes de Govern Local del 24 de juliol al 25 de setembre de 2017 

 

Sra. ALCALDESSA: Li dono la paraula a la Regidora d’Ensenyament, la Sra. Isabel Villafaina. 

 

Sra. I. VILLAFAINA: Bé, bona nit a tots i a totes, comentar que aquest curs comencem amb molta força, consolidem 

i ampliem molts projectes a l’institut i a l’escola, l’ Activa’t, CUEME, el Lletra a Lletra, continuarem apostant pel teatre 

en anglès  a totes les escoles, aquest any aniran totes les escoles a veure una obra de teatre. També comentar-vos 

que farem xarxa amb l’ambulatori del municipi. Començarem per un projecte pilot a P3 del Campderrós sobre 

obesitat infantil, i la idea és que sigui un èxit i es pugui implantar a totes les escoles del municipi. També 

començarem a fer xerrades mensuals pels pares a les escoles bressol municipals.  

 

I també volia aprofitar perquè en aquest Ple i també a les xarxes que s’ha parlat molt del paper que hi ha hagut a les 

escoles, en tot el que ha passat aquests dies. Jo volia comentar-vos i donar-vos tranquil·litat. Des de l’ajuntament 
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s’ha fet un seguiment, juntament amb inspecció, del que s’està comentant a les escoles. Hi ha un document que 

s’ha enviat des de Serveis Territorials a totes les escoles,  on el que es fa és condemnar els actes que han passat el 

diumenge i els dies anteriors, perquè els nens i els joves també estan vivint això, amb molta angoixa. Moltes 

vegades carreguem la responsabilitat de l’educació a les escoles, i a les escoles s’ha d’aprendre, però hem d’educar 

a casa. I la responsabilitat és de les famílies, i moltes vegades, davant de la tele, o davant de d’un dinar podem 

parlar de coses, que després els nens estan per allà amb les orelles posades i no som conscients del que poden 

patir. Hi ha nens que estan patint per tot això, llavors també faig una crida. 

 

Comentar-vos també, Enrique, has comentado antes que en el instituto se había hecho un manifiesto. He hecho la 

consulta con Dirección, se leyó el mismo manifiesto que se envió, sí que es verdad que son chavales de Bachillerato 

que tienen…adaptan un poco, se puso la canción de la Estaca, pero en el horario lectivo se ha seguido la misma 

línea,  que en el resto de escuelas, es decir, que desde el Ayuntamiento estamos velando para que haya una paz 

social, por lo menos en los coles. Gracias. 

 

Sra. ALCALDESSA: Gràcies Isabel. Té ara la paraula la Raquel García, Regidora de Serveis Socials i Festes. 

 

Sra. R. GARCÍA: Bé, bona nit. Jo faré una valoració global de la Festa Major. Tot i que el temps va estar una 

mica...amb la por de que plogués, va resultar la Festa Major d’enguany positiva, va participar molta gent. Sí que diré 

que demano disculpes d’avançat del tema del programa de festes que no va arribar a tothom, i estem intentat 

resoldre el problema amb l’empresa que va fer el repartiment. 

 

Agraïm a totes les entitats d’aquest municipi que fan possible aquesta Festa Major i als tècnics.  

 

També dir,  que aquest cap de setmana tenim una recollida d’aliments solidària i que us encoratjo a participar a 

tothom. 

 

Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Raquel.  Té ara la paraula el Regidor d’Esports i Cultura, Joan Manel Arrabal. 

 

Sr. M. ARRABAL: Bona tarda. Bé després del moment que estem vivint, de indignació, de sentiments, de 

sensacions, el poble va tirant endavant i va fer les seves activitats. Volia puntualitzar això, perquè les entitats 

formades de persones de tots els colors, de tots els partits i de totes les ideologies, la caritat és que col·laboren i fan 

activitats en el poble per tirar endavant, fer poble, fer Vallirana i fer una Vallirana més de nosaltres. Jo penso que la 

tasca que fem nosaltres aquí en el municipi, en l’ajuntament,  va dirigida a tots i a totes de Vallirana. Això que ha 

passat a ningú ens agrada, i la veritat que és indignant. Ja ho comentava l’Alcaldessa, el que ha passat a nivell 

general. 

 

Ara comentaré la Regidoria d’Esports, que des de diverses activitats i actes que s’han fet i actuacions. Destacar molt 

l’atleta que tenim aquí, el Pol Gil, que ha guanyat una nova medalla de subcampionat, la prova de 1.500 metres 

lliures, a Terrassa, i també ell mateix en la 74 edició de Banyoles, la segona vegada que guanya aquesta prova. 

 

També dir que una entitat, Cos Màster, ha tancat per la jubilació de la propietària. I aquesta activitat ara la segueix 

una nova entitat que s’ha creat a Vallirana, que és el Club Esportiu Tagim i que en les activitats del poble de la Festa 

Major ja s’ha donat a veure, i ha fet diverses activitats. Aquest cap de setmana es va fer la Segona Nit del Mussol , 

una cursa nocturna que... m’agradaria dir i dic que s’ha fet per tres persones del poble, tres persones s’han ajuntat i 

ens van venir amb una proposta , i la veritat la vam veure molt bona idea, una projecció que vam veure i vam dir 

provem-ho. Ja l’any passat al veure com havia anat,  ja vaig quedar sorprès del muntatge que van fer, i aquest any 

ha sigut un èxit, 620 persones que han vingut, van venir fins i tot de Manresa, i per estar dintre de la cursa aquesta 

que va ser de tres recorreguts.  
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Aquest divendres, demà, també fan una xerrada del campió mundial de ciclisme paralímpic, de l’Ignasi Àvila i del 

Joan Font, esteu convidats al CEM. I aquest diumenge també es farà la pedalada de la Kàrstica, amb tres circuïts, 

de 34, 40 i 77. 

 

Després de tasques realitzades a l’anterior Ple, vam dir que estaven previstes unes millores en diversos centres 

esportius, i bé estem amb els vestidors de la Pista Poliesportiva, que ja estan a punt, bé els queda una mica, però 

estan molt molt enllestits.  

 

En el camp de futbol s’ha fet la renovació de vestidors, la pista de tenis també, vam fer la reparació dels forats. I els 

canvis de llums leds en el Complex Esportiu Municipal en totes... tant en el gimnàs, com en la piscina, com la pista 

de tenis. I ara aquest mes d’octubre també es faran el canvi de llums a leds en el camp de futbol. 

 

De la Regidoria de Cultura, una altra vegada hem fet una exposició fotogràfica del fons documental de donació que 

ens va fer la família Vives, i la veritat ha sigut un èxit perquè era relacionat amb les festes nostres de Vallirana, i bé, 

la col·laboració també d’Amics de Vallirana i bé promoguda per la regidoria. 

 

Destacar el que comentava la Raquel de la Festa Major d’aquest any hem fet per primera vegada un premi per a el 

guarniment de façanes i a veure si aquest premi va arrelant i al final es pot veure un poble més maco en el dia de la 

Festa Major. Ara comença el mes d’octubre també el Festival de Guitarra, que és tots els dissabtes, a les vuit de la 

nit comença, a la Masia d’aquí de Can Batlle, esteu convidats, és un nivell molt alt de músics que venen.  

 

I també aquest diumenge també, serà com sempre el teatre dels hereus al Casino.  

 

I ja per tancar, ara comencen els treballs d’excavació arqueològica a la Cova Bonica, perquè aquest trimestre ja 

puguin finalitzar i donat pas properament en un futur, per anar revisant les accions necessàries per convertir-ho en 

un espai obert a la ciutadania que puguin gaudir tots els de Vallirana, i gent que li agradi aquest tipus d’activitat. 

Moltes gràcies.  

 

Sra. ALCALDESSA: Gràcies Joan Manel. Ara és el torn de la Regidora de Recursos Humans i participació 

ciutadana, l’Eli Romero. 

 

Sra. E. ROMERO: Hola. Seré breu. A nivell de Recursos Humans el 22 de setembre es va realitzar el procés de 

selecció d’Interventor interí a temps complert i ja poden felicitar a Yolanda Vicente, perquè serà la nostra 

Interventora, així que al proper Ple la podrem tenir assentada aquí al costat de la María. I doncs, avui ha fet la presa 

de possessió i demà  comença a treballar amb l’equip de Serveis Econòmics. D’aquí de l’Ajuntament l’encoratgem a 

una feina impecable. 

 

Després seguim amb el projecte My First Job, aquest mes d’agost ha estat treballant amb nosaltres un noi i doncs 

ha estat als Serveis Tècnics, i bé podrà dir que ha sigut la seva primera experiència laboral, amb l’Ajuntament de 

Vallirana.  

 

Pel que fa a les pràctiques, actualment tenim un estudiant de  l’IES Bernat el Ferrer, des del dia 27 de setembre, 

d’un Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. I els estudiant que han vingut del Cicle Formatiu de Grau 

Superior d’Integració Social de l’Escola del Sagrat Cor i l’estudiant de tercer de Grau d’Econòmiques han finalitzat 

les seves pràctiques el mes de juliol i aquest passat mes de setembre.  
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Ja per acabar a nivell de participació ciutadana deixaré que l’Àlex Llorca, el Regidor de Joventut, expliqui quan serà 

la pròxima passejada nocturna, que ja serà la setena, i que de quina manera podem participar com a col·laboradors 

o simplement gaudint-la. Gràcies. 

 

Sr. A. LLORCA: Hola bona nit a totes i a tots, jo parlaré de dos punts  breus. Primer,  informar que aquesta setmana 

hem començat els cursos i tallers de la tercera Agenda Jove d’enguany, i com ha dit l’Eli, també que estem 

organitzant la setena passejada nocturna, juntament amb la Regidoria de Participació Ciutadana, que serà el proper 

dissabte dia 11 de novembre. Res, informar que ahir vam fer la primera reunió amb els voluntaris que faran possible 

aquesta activitat, voluntaris formats per diferents activitats i ciutadans i ciutadanes a títol individual i bàsicament faig 

una crida a tots aquells ciutadans i ciutadanes de Vallirana que vulguin participar com a voluntaris, que cada  any és 

una activitat que té més força i té més participació, i és molt molt divertida. Gràcies.  

 

Sra. E. ROMERO: Dir que sobretot, sense les entitats i sense les persones que col·laboren en aquesta passejada 

nocturna, no es podria fer possible. Així que jo, el que diu l’Àlex, encoratjar a la gent que s’ho passa “super” bé i és 

un moment de distensió i de germanor i de passar-ho bé i de riure. Gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Gràcies. Té ara la paraula la Regidora Núria Ruiz, Regidora de Promoció Econòmica, Comerç 

,Turisme i Consum. 

 

Sra. N. RUIZ: Gràcies. Bé, només dues coses. Aquest cap de setmana es celebren les jornades europees del 

patrimoni, aquí a Vallirana es farà una jornada de portes obertes al Centre d’Interpretació d’Espeleologia, el dissabte 

pel matí, estarà oberta tot del cap de setmana també la Masia, també amb visites guiades. Una mostra de l’arxiu 

històric de Vallirana, a càrrec dels amics de Vallirana. I al dissabte al matí, a les 12, hi haurà un espectacle de titelles 

pels més menuts, també a la Masia. 

 

I el dia 29 d’octubre celebrarem el primer Mercat del Pagès, amb diferents activitats que ja s’aniran programant al 

llarg d’aquesta setmana. I la venda de productes de proximitat. Gràcies. 

 

Sra. ALCALDESSA: Gràcies, Núria. Bé, per acabar tres temes. D’una banda dir que lamentablement continua el 

ban per les restriccions d’ús de l’aigua potable. Aquest mes de setembre, la veritat és que ha plogut molt poc, és cert 

que va haver-hi moments que patíem per la Festa Major, però al final només va caure un petit xàfec, i no plou el que 

hauria de ploure. Llavors hem de continuar amb les restriccions. De fet,  es va fer una reunió en  la qual es va fer 

una crida als grups polítics d’aquest Ple, per tal de comunicar-los quina era la situació d’aigua que tenim, i doncs 

que el nivell de l’aqüífer del Pou Nou, havia descendit a uns nivells d’ excepcionalitat. Continuem amb aquesta 

situació. S’han pres mesures, en els moments més crítics que va ser a principi del mes de setembre, perquè hi havia 

un consum elevat. Aquest consum ha baixat, llavors ara no és tant necessari el que serien el reforç amb tancs  

d’aigua, però el fet de que no estigui plovent fa que encara haguem de continuar amb aquestes mesures. 

 

Per altra banda, es va reunir la Comissió de la Variant i amb aquesta reunió que es va fer el dia 20 de setembre per 

la tarda, el que es va acordar, era  demanar que Vallirana també formi part del tram de la N-340 amb restricció de 

pas de camions, per tant, que s’amplia de Vilafranca  a Molins  l’obligació dels camions d’anar per l’AP-7. Aquest és 

un acord,  que va arribar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a principis de setembre i que des de la 

Comissió de la Variant vam demanar, doncs tant al Govern de l’Estat, com al Govern de la Generalitat, doncs que 

incloguessin Vallirana en aquests acords. Guanyaríem molt si el camions no passessin i tot i que la finalització de la 

Variant facilitarà que els camions no passin pel centre del poble, no podem obviar, que hi ha altres barris, com per 

exemple  les Casetes, que continuaran passant els camions. Això també va fer que un dels altres punt que volem 

tractar, perquè vam demanar una reunió el Ministre, serà doncs veure  com està el projecte de continuació del 

projecte de la Variant a la zona de les Casetes, i reactivar aquest tema. Així com les modificacions que estaven 
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previstes del projecte de la Variant, que no s’estan fent efectives, llavors també demanar que aquestes 

s’acceleressin, perquè no hi hagués un patiment amb l’endarreriment de les obres.  

 

I per últim, també donar compte del decret 508 de liquidació de pressupost 2016. És aquest un decret important amb 

el qual la dada més important que obtenim del que seria la gestió municipal,  és que l’any 2016 hi ha haver un 

superàvit de 3.099.000 €. Llavors això referma la bona gestió municipal. Aquest romanent de tresoreria, en part 

s’utilitzarà , doncs per poder fer inversions sostenibles, econòmicament sostenibles.  

 

I bé tancaríem aquí l’apartat de informació d’alcaldia i obriríem el torn de precs i preguntes pels membres del 

consistori. 

  

Núm. 12.- Precs i preguntes 
 
Sra. ALCALDESSA: Qui vol prendre la paraula? Josep, Pepe, i Àlia. Bé, doncs tindria la paraula el Sr. Pepe Ávila. 
 
Sr. J.ÁVILA: Gràcies. Bé hem vist que s’han pintat molts passos per als vianants, assenyalant-los com a vies 
escolars, em sembla bé, em sembla perfecte. Però creiem que s’hauria d’haver aprofitat aquesta inversió per fer 
alguna cosa en alguns punts conflictius i perillosos pel trànsit, on s’inclouria aquesta zona de via escolar. Volíem 
posar 2 exemples per queixes que hem  rebut, és a la cruïlla amb la nacional del carrer Sant Mateu, sobretot per 
sortir direcció Tarragona, i per entrar al Passeig Sant Lluís, també és una via escolar i és un tram bastant perillós, 
perquè s’incorporen els cotxes que venen de la nacional i entren molt ràpid. A veure si teniu pensada alguna inversió 
per tractar de millorar les condicions d’aquests.... per posar alguns exemples de tot els... d’altres creuaments també. 
 
Després  veïns i veïnes de la Solana i d’altres urbanitzacions,  ens traslladen que cada cop tenen més esquerdes els 
carrers, i tenen la sospita que podria estar relacionat amb l’activitat de les canteres, què en sap l’Ajuntament?, s’ha 
fet o es faran estudis al respecte?  
 
Tercer punt, per aclarir rumors que circulen pel carrer, ens agradaria saber quina és la situació actual del Casino? Hi 
ha incertesa, hi ha rumors,  que no els vull traslladar aquí, però estaria bé que ho aclariu. I sobretot perquè ja fa 
molts anys que tenim uns cartells on s’enuncia la venda de pisos, una promoció que es construiria a sobre. Se sap si 
aquest projecte està viu?, si es farà alguna cosa, sinó per què continuen els cartells? I quin serà el futur d’un edifici 
tan destacat del nostre poble? 
 
I l’últim punt,  relacionat amb el que parlaves del ban de l’aigua, el mes passat com has dit, se’ns va convocar 
d’urgència l’Ajuntament per una crisi en el subministrament de l’aigua, s’havia assecat el Pou Nou, de cop i volta, i 
molt bruscament. Vau donar possibles motius de per què  havia passat això, si era per esllavissades, no quedava 
clar, no es sabia. Però que passa, que després ens va arribar informació, i no d’una font sinó de vàries, que 
asseguren que en els mesos de juny i juliol vàries vegades un camió cisterna van retirar aigua del Pou Nou, per 
portar-la al Pou del Lledoner i abocar-la. Jo, em feu no,  amb la cara, però m’ha arribat moltes vegades. Jo no ho he 
vist, no ho sé, ho desconec, clar, si això es veritat, esperem que no, seria potser un motiu que s’hauria d’haver 
explicat a la reunió, i a tenir en compte, del perquè s’ha assecat el Pou Nou. Hi ha aquestes quatre preguntes, 
Gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Moltes gràcies, Pepe. Té ara la paraula el Sr. Josep Busquet. 
 
Sr. J. BUSQUET: Gràcies. Voldria saber si podrem fer els Plens més sovint, en lloc de fer-los cada dos mesos, 
poder-los fer cada quinze dies o així, perquè cada cop que tenim un Ple, em passeu a netejar el carrer de les herbes 
del carrer, i per això, llavors si ho féssim més sovint, el carrer estaria més net sovint. 
 
Ja ho sé, és posar una nota simpàtica. M’agradaria que contempléssiu el tema de la Roda de la Rambla de la 
Sobirania, està molt malmesa, està molt trinxada. Em demanen també el tema d’aquí baix, d’aquesta zona d’aquí, 
que es comunica cap a la zona de l’aparcament, que hi ha aquests tres graons quan baixem aquí cap a la rambla, 
l’avinguda Parellada cap avall, hi ha aquest espai on es posa la gent asseguda i això, que valdria la pena obrir un 
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petit pas de 80 centímetres o d’un metre, perquè la gent pugui entrar caminant a l’aparcament, perquè resulta que la 
gent salta la tàpia tot el dia. I ja hi ha trencat un tros i tot. Arreglar això no costa gaire i facilitaríem moltes mares i a 
molta gent, no tenir que sortir pel pas on surten els cotxes. Crec que és una cosa molt senzilla, molt econòmica, i 
tindria un resultat molt immediat.  
 
Al carrer Miquel Batlle, hi ha una obra que s’ha fet per allà, que porta més de quinze dies feta, amb una tapa posada 
allà sobre i amb un tros de contenidor de roba, que els cotxes ja li passen pel damunt i no hi ha tanques, no hi ha 
res. Al carrer Miquel Batlle. Sí, però està allí, el contenidor, els cotxes passen pel damunt, la sorra està escampada, 
és un desastre. Fem servir molta pintura, per tapar moltes coses, però hi ha moltes coses que estan brutes, potser 
haurien de netejar i després pintar. Fer una mica això a la inversa. Ja està.  
 
Sra. ALCALDESSA:  Gràcies, Josep. Té ara la paraula la Sra. Àlia Kirchner. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Moltes gràcies. Jo també volia esmentar això de la roda de la Rambla de la Sobirania, que està 
molt bruta.  
 
Com sempre faig amb els Plens de després de les Festes Majors d’estiu o d’hivern, demano si us plau, insisteixo, en 
què les senyeres i les banderes amb l’escut es trobi un sistema perquè es quedi ben penjat. No s’està trobant, ho 
entenc, o hi ha altres coses més urgents, però es veure cada sis mesos Vallirana amb una decoració que hauria de 
fer bonic, i no ho fa, la veritat és que no ho fa. Llavors o pensem una altra estratègia entre tots, no ho sé, o crec que 
sembla una tonteria, però jo crec que és important.  
 
Seguint amb la  Festa Major, traslladar-vos, que suposo que ja ho van fer els firaires, i la gent de les entitats, 
dissabte hi va haver molt poca activitat, totes les activitats estaven centrades sobretot en el Parc Central, i tant la 
gent com venia objectes o coses, com per exemple les companyes de l’ACAF, de la fibromiàlgia, o la gent de Gats 
Lliures, van lamentar que no hi hagués circulació  de persones, ja no per poder vendre, sinó una mica doncs 
transmetre el seu missatge, dir que diumenge, ja va ser diferent.  
 
Respecte a la Festa Major, ja està, llavors ara em sumo a la condemna de qualsevol atac i increpació que, Eva 
hagis pogut tenir tu o la teva família, o fins i tot qualsevol altre regidor, els atacs no han de ser personals, no han 
d’haver-hi atacs contra cap persona. Però, també hem d’entendre tots, i nosaltres els primers, que som 
representants polítics d’una opció i som responsables d’aquestes sigles. Això no és una cosa personal, sinó una 
representació política, per tant,  ara entenc que les paraules jo diré, no seran considerades com atacs personals, 
sinó com a reflexió política i debat que crec que hem de fer, precisament aquí en el Ple. 
 
Deies abans o dèieu abans, o tu deies abans,  que no vas anar el diumenge a cap seu electoral, perquè et vas posar 
al costat de part de la població que no es va sentir cridada a votar, ho entenc, però hi havia una altra part de la 
població que sí que es va sentir cridada i que així va estar organitzat. I si fem recompte de vots,  evidentment les 
forces sobiranistes hi eren representades, però hi havia molta gent, moltíssima gent que van votar altres opcions a 
les municipals i que diumenge hi eren, votant si o votant no, però en tot cas votant. Faig aquesta reflexió perquè 
moltes persones han sentit que el govern no ha governat per a tothom, en aquestes darreres setmanes. I nosaltres o 
membres de l’oposició, que hem estat organitzant tot el procediment, tot i que vau dir que no posaríeu impediments, 
i que vam arribar en aquest acord, tampoc sentim d’haver tingut facilitats, no les  sentim. Se’ns han despenjat 
cartells, perquè suposadament, ja m’ho diràs tu, Òscar o perquè sí, d’acord?, hi ha hagut denúncies. Bé hi ha 
denúncies, vosaltres heu de fer això, però l’exercici del nostre dret a expressió, la nostra llibertat de fer campanya, el 
nostre dret d’informar no s’ha pogut fer, quan no es feia cap mal, simplement es feia informar a la ciutadania de les 
opcions que tenia, dels beneficis, en el nostre cas d’Esquerra i de Convergència i de Junts per Vallirana del sí.  
 
Tot plegat, s’ha dut a terme d’una manera que ens ha impedit, no només a nosaltres, que som representants 
d’algunes de les forces polítiques de l’oposició, fer la nostra feina, sinó també impedint als ciutadans i ciutadanes a 
rebre aquesta informació i exercir el seu dret a vot, en un clima de normalitat i respecte. Només avui a les cinc de  la 
tarda heu enviat aquesta moció mostrant la solidaritat i el suport als vostres conciutadans de manera conjunta. 
S’agraeix, s’agraeix, evidentment, però per mi arriba tard, i amb uns matisos, per mi arriba tard i amb uns matisos 
importants. Agraeixo la vostra solidaritat, agraeixo la presència, ja ho he dit abans d’alguns regidors en les seus 
electorals del passat diumenge, però sentim que no hem tingut, o que mínim que el govern no ha governat,  no 
només per nosaltres sinó  per moltes persones. Hem estat nosaltres, hem hagut de ser nosaltres qui per tant, Junts 
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per Vallirana, PdCat, Esquerra, qui s’ha arremangat i hi ha dedicat moltes hores i molts esforços enmig d’un terreny 
de clandestinitat gairebé, per poder dur el dret de vot i les urnes al nostre poble. Unes urnes que han fet servir 
votants, que alguns també us van triar a vosaltres. Això, tots i totes ho tenim present. I ara, parlant d’urnes, jo voldria 
, els companys i jo voldríem homenatjar totes les persones que van treballar intensament perquè  el referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya es dugués a terme, també a Vallirana. No parlo només de les forces polítiques sinó 
de la ciutadania en general i de les entitats com el Casino, el Grup de Teatre, l’Esplai, els docents de l’Institut, el 
diumenge es va exercir la democràcia, part dels valliranencs i de  les valliranenques ens vam expressar  en un clima 
de comunió i solidaritat, però també enmig de molta tensió, per la por del que estava passant en altres pobles i 
ciutats de Catalunya. Com a símbol d’aquests sentiments i d’aquest dia històric, em permetreu que ara m’aixecaré 
per lliurar a l’Ajuntament una de les urnes i convido als representants de les altres formacions polítiques que van 
organitzar aquest procés de votació, que s’uneixin a mi, l’Ajuntament també és casa nostra i així ho sentim i per tant 
volem que una de les urnes sigui guardada aquí. Moltes gràcies.  
 
Sra. ALCALDESSA: Ja has acabat, Àlia? Molt bé. Doncs ara donarem resposta ales preguntes que s’han fet, si? 
Jordi? Comences? 
 
Sr. J. URREA: No sé si començar pel final. Només dir una coseta, així no, així no. Vaig a contestar. El tema del ban 
de l’aigua, deies que durant aquest estiu, Pepe, s’havien estat venint camions que anàvem a buscar amb cisterna 
que anàvem a buscar aigua al Pou Nou i la portaven al Lledoner, al dipòsit, no al pou. No era el Pou Nou, on 
recollien l’aigua, és el decantador, és aquí, a on està la benzinera, al costat, això no és el Pou Nou, el Pou Nou està 
a l’altra banda de la carretera, per la muntanya. No aquest surt del decantador, bé, aquest surt del que està al costat 
de les monges, del Pou de la Barquera. Tampoc és la Font d’Armena, la Font d’Armena queda al costat, però bé, és 
el mateix aqüífer que la Font d’Armena. El problema que tenim, el tenim no només amb el Pou Nou, el problema de 
sequera és un problema que ens afecta a tots els aqüífers en general, el del Pou Nou és el que més afectat està, 
però tenim altres problemes, i un dels problemes que tenim també és amb el Pou del Lledoner. El Pou del Lledoner 
no està traient ni  de casualitat el que tindria que està traient en condicions normals. I sobre tot a l’estiu que és quan 
hi ha més consum i més demanda d’aigua, el Lledoner, el que és el dipòsit, no és suficient en abastir a tota la 
població amb el que surt del propi Pou. I per això s’anava agafant aigua amb cisterna i pujant al dipòsit, perquè la 
gent no patís, no patís episodis de quedar-se sense aigua. Però no era del Pou Nou. Però ja et dic, el problema del 
pou, el Pou Nou que es va quedar sec, va arribar un dia que es va quedar sec i era zero el que es treia, ara està 
traient 20, 20 hm3 hora, però altres que estaven traient més, estan traient menys. Compta el Pou Nou es treuen 
entre 110 i 120 i està en 20 ara. Però no és l’únic que pateix, els altres pous també estan traient menys.  
 
En quant  al tema de la Solana que deies tu que hi ha esquerdes, és cert que hem parlat amb alguns veïns, que ens 
han vingut a expressar la seva inquietud i la seva por, perquè noten  a casa seva, no ens han expressat que tinguin 
esquerdes, sinó que ens han expressat que noten tremolor al terra quan hi ha les voladures a la cantera. Nosaltres 
hem parlat amb, això no és nou, això ja bé d’antic, bé de temps, nosaltres hem parlat amb Ciments Molins, que són 
els que estan fent més voladures. Ens han donat els seus resultats dels seu sismògraf, com a tota explotació a cel 
obert per llei ha de tenir un sismògraf que registri les vibracions que emeten. Si el màxim és, joc no sóc físic, no hi 
entenc gaire d’ones, però si el màxim és nou, nou, no sé què, però és nou, parlo amb unitats, les voladures que es 
fan no arriben ni a un, i només amb dos episodis, un episodi va passar de un i un altre episodi va passar de dos. 
Molt lluny del mínim , aquest nou que té la normativa. No obstant això, tot i que Ciments Molins, que són les 
mateixes dades que donen al Departament de Mines, que és qui dóna permisos i té la potestat d’inspecció, no 
obstant això, nosaltres el que farem és expressar aquesta inquietud d’aquests veïns, que noten la voladura o 
independentment del que marquin els sismògrafs, si un nota voladures a casa, i nota que el terra es belluga, nota 
que el terra es belluga, no et diran una cosa per una altra. A més, ens han dit, hem pogut comprovar, ens han dit 
dies i hores concrets que ho noten, i hem pogut comprovar que són dies i hores en les que hi ha hagut voladura. Vull 
dir que és una relació directa. I si ho noten,  ho noten. Els sismògraf pot dir el que vulgui, el que ho nota a casa 
seva,   ho nota. I això ho expressarem, ho traslladarem al Departament de Mines i demanarem que s’instal·lin uns 
sismògrafs, ja no a la pròpia cantera, sinó a la Solana que és on s’està notant. Lo que estem fent és ara que els 
veïns i per això suposo que t’ha arribat a tu, perquè està corrent per les xarxes socials, lo que hem demanat als 
veïns és: dieu-nos varis punts on hi ha més gent que ho noti, si és que ho noten. Vull dir no un únic punt, i si hi ha 
més gent que ho nota i no ha dit res, doncs ara és el moment en lloc de demanar un punt, si n’hi ha cinc, doncs cinc 
punts. Per això està corrent a les xarxes, però no és més que per saber si hi ha més gent que ho nota, per demanar 
que s’instal·lin sismògrafs allà on hi hagi gent que realment nota aquestes vibracions i que el Departament de Mines 
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que, ja dic que té la potestat, qui dóna els permisos i té la potestat d’inspecció, doncs comprovi realment  si amb 
aquests punts,  el que sigui, doncs s’està sobrepassant o existeix realment un cert risc amb les voladures.  
 
Tinc alguna cosa més?  
 
Sr. J. ARRABAL: En relació amb el Casino, Pepe. En el tema dels cartells, suposo que, bé, el Casino és una entitat 
privada, sense ànim de lucre, i a lo millor per treure’ls, nosaltres ho desconeixem, però suposo que serà pels costos 
que té aquesta pancarta tant gran, i no ho sé, evidentment no ho sabem.  
 
I en el tema del Casino la veritat és que s’han ajuntat dues necessitats, de moment estem negociant-ho, estem 
negociant-ho amb l’Ajuntament, perquè és una entitat que es va crear de diversos veïns del poble en el seu moment, 
van fer unes derrames i, a veure, és una entitat que és..., suposo que és  un exemple de col·laboració, per les arrels 
històriques que té, però arriba un moment, com totes les entitats, que no hi ha un recanvi i a part que l’evolució que 
ha tingut la societat... I llavors estem negociant-ho i ara estem mirant la proposta que va fer els Casino en l’última 
assemblea, i llavors ara nosaltres valorarem, i bé suposo que si estem d’acord, en un Ple ja ho parlarem, però de 
moment està el tema així.  De moment no tancat oficialment no, oficialment no.  
 
Sr. A. LAFONT: Bona nit. Jo voldria contestar al Pepe sobre el tema de passos de vianants  que has vist, això són 
una mesura que hem començat a plantejar des de l’Ajuntament, que els anomenem camins escolars, són el 
concepte de camins escolars. Hem volgut fer ara un prototip, diguéssim, que hem agafat un radi de 250 metres, hem 
volgut agafar els dos instituts, més aviat,  perquè són les nens que tenen més mobilitat de vianants i en el que 
realment estem també treballant, el Campderrós i per la zona de l’Olivera, que serà una segona fase, però en 
paral·lel,  també estem parlant amb el Consell Escolar, les AMPES i la policia, conjuntament, doncs perquè una cosa 
és muntar els camins escolars i una altra cosa són les possibles proteccions que hi puguin aparèixer  o que vulguin 
realment remarcar per part de les escoles. Que en aquesta segona fase s’ampliaria de la zona de l’Olivera i del 
Campderrós, amb els dos col·legis que ara hem fet, que ara el que hem volgut muntar és una mena de plano real 
per tal  que la gent el pugui utilitzar, criticar i veure els pro i contres.  
 
Hi ha la tercera fase que són tots els nuclis escolars que ja tenim més en el centre que també a les hores agafaríem 
tot el radi. Això és un tema. 
 
Després, el tema de la roda de la rambla de la sobirania, aquí sí que hem fet d’alguna demanda, diguéssim,  a 
diferents empreses els hem demanat pressupostos, una miqueta per la seva conservació, per la seva conservació i 
una miqueta per veure els efectes que tenia, si els podíem arribar a arreglar. Tinc ara mateix un pressupost, però 
estic espantat del cost, més aviat perquè jo tenia una idea d’arreglar-lo i al mateix temps de protegir-lo de la 
intempèrie i volia ficar una carcassa, diguéssim, una miqueta de que es pogués veure, amb il·luminacions per sota i 
que quedés una miqueta més emblemàtic. Ho estic mirant, és un projecte que tinc sobre la taula des de fa temps, i 
que m’agradaria acabar-lo de polir però ara mateix està com està, ja se que està en un estat bastant lamentable, 
està bastant deteriorat, està podrit i fins i tot hi ha moments, en que fins i tot és perillós i tot. Però bé, estic... és un 
tema que dels que també, ja li dic que estem treballant.  
 
El tema de lo que ha comentat del pas alternatiu de vianants de la zona del carrer Parellada, per donar accés a la 
zona de d’aparcament, m’ho acabaré de mirar, però el que passa és que aquella zona, no és pertinentment, em 
sembla, que és pròpiament... no hi entro. M’ho miraré i en tot cas intentaré buscar les gestions, perquè trobo una 
bona opció, aquesta zona. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Bé, jo volia fer una mica de resposta a unes paraules que ha fet l’Àlia sobre el tema de la 
clandestinitat, fer campanya clandestina. Jo penso que diferents grups van poder fer actes aquí a Vallirana, sí que 
van ser en llocs que no tenien que ser públics, perquè teníem una instrucció que no podíem cedir espais públics, 
però quan es diu clandestinitat,  és quan no es fan públics els actes, si de tots surten fotos al facebook, surten 
cartells, posar aquestes paraules significa, com si hi hagués una persecució, penso que no hi ha hagut cap tipus de 
persecució, per part nostra, en cap moment. La paraula donada d’aquest equip de govern, tant a Esquerra 
Republicana, a la seva executiva, com als representants del govern, crec que la hem complert. Vam dir abans que 
es convoqués el Referèndum, se’ns va vindre a veure i se’ns van demanar els espais, nosaltres vam dir que primer 
es tenia que convocar el Referèndum i si es tenien que cedir els espais, els cediríem, però sinó es podien cedir no 
els cediríem. Però que no posaríem cap impediment a que la gent s’expressés, i penso que això s’ha complert, 
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sempre i quan complint amb allò que tenim que complir. I aquest Ajuntament ho ha complert des del primer dia que 
va agafar en el 2011 aquesta responsabilitat de complir la llei i fer les coses... podem equivocar-nos, però intentar no 
saltar-nos les normes ni les lleis.  
 
Torno a dir, Junts per Vallirana va fer actes, es van posar carpes, diuen que no es va anunciar, bé, aquí vam debatre 
i bé, deixem-ho aquí. No hi va haver una persecució, tu dius, suposadament, tenim instruccions enviades per 
Mossos, que actuem, per la Fiscalia de Barcelona, no ho hem fet nosaltres directament, hem complert ordres. I les 
tenim que complir, poden agradar més, poden agradar menys, però dir  que aquest ajuntament gairebé ha provocat 
la clandestinitat en alguns actes, penso que són paraules, que allò que hem comentat abans amb alguns comentaris 
de crear ambient o alguns ambients és millor no treure aquests comentaris perquè no són certs. No som còmplices 
de cap tipus de repressió, per lo menys aquest consistori, d’acord? Gràcies. 
 
Sra. ALCALDESSA: Bé, per acabar jo crec que hem contestat totes les preguntes més o menys, sinó prenem nota 
del tema aquest de la Festa Major, de les banderoles, intentarem donar una sortida. Això de l’activitat de la Rambla, 
del dissabte de Festa Major, jo crec que el diumenge va ser tot un èxit, i bé, “Koko el Payaso”, va arrasar, de veritat. 
No sé si coneixeu a Koko el Payaso, però amb els nens a la tarda allà diumenge realment, feia molt de goig, també 
les havaneres que també van aplegar moltíssima gent, bé va ser una Festa Major, ja ho han dit, molt bé. I per això 
també voldria acabar amb un somriure, i bé, acabem aquesta part. Acabo demanant diàleg, diàleg, diàleg, diàleg, 
parlem,  parlem, parlem. I no ens deixem endur per sentiments ni odi, parlem, dialoguem i trobem solucions.  
 
  
 
 

 
I sense cap més tema a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió quan són les 20:55 hores. 
  
Dono fe que de la sessió, i s’estén aquesta acta. 
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