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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE GENER DE 2017 
 
Vallirana, 26 de gener de 2017 
 

Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ordinària, sota la Presidència del primer Tinent d´Alcalde, Sr. Òscar Suñé Marín; hi assisteixen 
els següents senyors i senyores prèviament convocats. Així mateix, informa que la Sra. 
Alcaldessa ja ha sortit del Parlament i s´incorporarà al llarg de la sessió. També vol excusar al 
Regidor, Sr. Àlex Llorca, que està acabant un examen de la Universitat, en horari de 16 a 18 
hores i suposa que també s´incorporarà durant la sessió. 
 
Del Grup PSC-PM 
 
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 LAFONT  ROGEL 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
Sr. JOSEP BUSQUET BOSCH 
Sr. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
SÍ ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
Sr. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C’s 
 
Sr. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
Sr. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
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En dóna fe la Secretària, Sra. Maria Cacharro López. 
 
S´excusa l´assistència de l´Interventor, Sr. Javier Goytisolo Marquínez. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 18:03 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del 
Dia: 

 
 
Núm. 1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE PLE ORDINARI DE 24 DE NOVEMBRE 
DE 2016 
 
El Sr. Primer Tinent d´Alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a l´acta del Ple Ordinari de 24 de 
novembre de 2016. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 

 
 
Núm. 2.- NOMENCLÀTOR OFICIAL DE VIES, ESPAIS I EQUIPAMENTS DEL 
MUNICIPI: APROVACIÓ PARCIAL 
 
Llegeix i explica aquest punt el Regidor, Sr. J. Urrea. Passa a dir el nom més conegut 
popularment i el que realment van a proposar com a nom oficial d´aquest espai, vial o carrer. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar i actualitzar la llista de tots els noms dels carrers, places, vies, 
passatges, etc., a fi i efecte de disposar del Nomenclàtor oficial que reculli les noves 
denominacions que es puguin produir, un cop s’hagin aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 
Vallirana, als efectes de la qual cosa es va crear una Comissió de nomenclàtor i del procediment 
per a l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments del municipi de Vallirana. 
 
Atès  el que disposen els articles 15 i 16 del Reglament de creació i funcionament de la Comissió 
de nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies, espais i 
equipaments del municipi de Vallirana. 
 

Atesa la proposta de la Comissió de Nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de 

denominacions d’una part de les vies, espais i equipaments del municipi de Vallirana, reunida en 

data 15 de desembre de 2016. 

 

Es sotmet al Ple Municipal de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar la nova nomenclatura respecte d’una part de les vies, espais i equipaments 

del municipi segons la proposta de la Comissió de Nomenclàtor i del procediment per a 
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l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments del municipi de Vallirana, reunida 

en data 15 de desembre de 2016, i que es detallen: 

 
NOMS NOUS 

Nom popular actual  Nom proposat 

 

CENTRE URBÀ 

Passatge costat Ajuntament   Passatge de Rosa Vendrell  

Carrer enfront Caprabo (altra banda)    Carrer de les Llimes 

Camí  dels horts del Cotó    Camí dels Horts  

Carrer perpendicular a c/ Riera   Carrer de les Teixidores  

C/ Entre Verge Montserrat i riera    Carrer de l’Ebenisteria 

Pujada de can Rovira   Pujada de can Rovira 

Entre C/ Joan Capri i C/ M. Batlle   Passatge del doctor Josep Piquer  

Escales Pl. Estudis – C/ Lopez Picó   Escales de la Pahissa 

Carrer aparcament sota MILAR   Carrer de les Vinyes 

C/ de la Llibra paral·lel riera (St. Isidre)   Carrer de la Font de la Llibra 

C/ entre naus xocolata                                           Carrer de la Xocolata  

Parc C/ M. Batlle – C/ Església   Placeta de Pere Sells 

Camí des de Ps. Sant Lluís a Cervelló                       Camí de Campderrós   

Parc des de el Cap fins la Barquera                          Parc de la Font del Rector 

Tram d’accés al Tanatori          Carrer del Silenci  

Tram d’accés al Cementiri         Carrer del Cementiri  

Zona Caprabo   Plaça de la Casa Mestres 

 

CASETES 

Plaça blocs Barcelona i Tarragona                       Plaça dels Avencs  

Entre c/ Casetes i Cal Garcia                                   Carrer de Font i Segué 

Camí de cal Torrillo    Pujada de Cal Torrillo 

 

BARRIS 

Escales  C/ Orotava – C/ Rocosa   Escales del Corral 

Entre C/ Brasil i Mas de les Fonts   Avinguda del Mas de les Fonts 

Entre C/ Baix Llob. i les Bassioles   Carretera del Pla de les Bassioles  

Escales c/ Església – c/ Mèxic                                 Escales del Serral del Suro 

Nou Parc entre Pinars i la Llibra C.   Parc del Cargol 

 

CANVIS DE NOM 

Tram Av. Olesa Bonesvalls                                      Camí de la Cova Bonica  

(Antic camí d’Olesa)      
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SEGON.- Deixar sobre la taula, per a una nova reunió de la Comissió de Nomenclàtor, la 
discussió de les vies, espais i equipaments del municipi per als quals no s’ha assolit el consens,  
i que es detallen: 
 
NOMS NOU 

Nom popular actual Nom proposat 

 

CASC URBÀ 

Entre C/ Major – Riera (ONCE) Baixada de cal Sells 

Camí de sota Masia al CAP  Camí dels Moliners 

Carrer entre Major i camí Campderrós                   Carrer de Jacint Bogunyà  

Plaça entre C/ Major  i C/ de la Riera                     Placeta de la Riera 

Parc des de Av.Parellada fins Pl. Can Batlle            Parc Central 

Pas sense nom de C. Sant Antoni     Ptge. de Cristòfol Comas                      

 

APARCAMENTS  

Zona de les Monges            Aparcament de la Font d’Armena  

 

BARRIS                                                                        

Entre Pinars i La Llibra Casanova Camí de les Ensulsiades  

 

PROCÉS PARTICIPATIU                                           

Plaça del Parc del Pont de la Selva Negra                                                     

Parc de la Casanova                                               

Parc del skatepark                                              

Carretera del Pla de les Bassioles  

 
No obstant això, el Ple municipal acordarà allò que cregui més oportú. 
 
Sr. J. URREA: En els darrers anys Vallirana ha anat acumulant carrers i altres racons, places, placetes, a les que 
se´ls anava anomenant amb un nom més o menys popular, però no oficial. I el que han de fer és batejar els carrers i 
aquests espais amb un nom oficial. Degut a que hi havia, no un sinó uns quants llocs, el que van fer és constituí una 
comissió que treballés diferents propostes i una de les idees que tenia aquesta comissió era que aquests noms 
tinguessin un sentit local. No deixin de ser noms que representin la nostra identitat com a poble. També aprofitar per 
fer referència a noms de persones que d´alguna manera es vol retre homenatge perquè han esdevingut importants 
aquí al municipi. Així també aquests noms i aquests vials, hi ha la idea d´usar topònims propis del nostre entorn i 
que era un bon moment per batejar aquests carrers amb aquests topònims. Es va fer aquesta proposta 
d´actualització de Nomenclàtor per la comissió i la comissió va estar treballant aquests noms. Uns són els que va 
aprovar i que són els que proposaran aquí, i altres es van deixar en stand by per seguir treballant el tema i buscar 
els noms més adients. Passa a dir el nom més conegut popularment i el que realment van a proposar com a nom 
oficial d´aquest espai, vial o carrer: 
El Passatge costat Ajuntament, es proposa Passatge de Rosa Vendrell perquè va ser una mestra de l´aula de nenes 
de les escoles nacionals als anys 40, 50 i 60 i les escoles estaven aquí sota, als locals que va fer servir la televisió. 
Va ser la mestra paral·lela al mestre Lluis Artó. 
El nom del carrer enfront Caprabo (altra banda) , entre l´arc i la ferreteria, la proposta és que es digui carrer de les 
Llimes. 
El Camí dels horts del Cotó, que és el camí de ronda a on s´acaba l´aparcament central fins a la fàbrica del cotó, es 
proposa dir-li oficialment Camí dels Horts. Aquest camí va a parar a un carrer, davant de la fàbrica del cotó a on va a 
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parar el carrer Riera (carrer perpendicular a c/ Riera) i que tampoc té nom, i es proposa com a nom carrer de les 
Teixidores. 
El c/ entre Verge Montserrat i la riera, paral·lel a la riera sense sortida, li volen dir carrer de l’Ebenisteria, en honor a 
l´ebenisteria que fa molts anys hi hauria allà. 
A la pujada de can Rovira, al costat de les Frutas López Valiente, a on està la masia de can Rovira, dir-li Pujada de 
can Rovira. 
El carrer Entre C/ Joan Capri i C/ M. Batlle, carrer que properament, si pot ser aquest any, volen obrir-lo per una 
major circulació, traient una jardinera que hi ha pel mig, que uneix Joan Capri amb Miquel Batlle, i es proposa dir-li 
passatge del doctor Josep Piquer. El Dr. Josep Piquer va ser un metge resident a Vallirana que va actuar en 
l´epidèmia de còlera l´any 1854, formant la Junta de Sanitat per prevenir l´efecte de la malaltia. Se li va donar la 
medalla d´honor del municipi i a l´any següent és quan es va instar el nom. 
Les Escales Pl. Estudis – C/ Lopez Picó, es proposa les Escales de la Pahissa. 
El carrer aparcament sota MILAR, es proposa dir-li carrer de les Vinyes. 
El C/ de la Llibra paral·lel riera (St. Isidre), carrer de la Font de la Llibra. 
El C/ entre les naus de la xocolata, enfront del Mercadona, per recordar la fàbrica que havíem tingut allà, carrer de la 
Xocolata. 
El Parc entre C/ M. Batlle – C/ Església, a on hi ha ara la font del rector, aquell espai que no té nom dir-li la Placeta 
de Pere Sells, que va ser un flabiolaire i compositor; acompanyava als gegants per diversos pobles i ciutats de 
Catalunya. Va ser primer autor del patronat agrícola parroquial de Vallirana i va aconseguir preservar el patrimoni de 
la parròquia durant la Guerra Civil. Va ser membre i director de l´Orfeó Parroquial i organitzador de les caramelles. 
El camí que va des de Ps. Sant Lluís cap a Cervelló, tothom el coneix com camí de Campderrós, però oficialment no 
tenia nom. Reconeixen aquest carrer com camí de Campderrós. 
El parc des de el Cap fins la Barquera,  el bategen oficialment com el parc de la Font del Rector, que ja és com se´l 
venia coneixent fins ara. 
El tram d’accés al Tanatori, des de la rotonda passant per davant del Tanatori fins el final, com a carrer del Silenci. 
Per davant del cementiri i fins el carrer Xile, que seria el tram d’accés al Cementiri, dir-li carrer del Cementiri. 
L´aparcament de la zona del Caprabo dir-li la plaça de la Casa Mestres. 
 
CASETES 
Tenim una plaça entre els blocs Barcelona i Tarragona, anomenar-la plaça dels Avencs. A Vallirana en tenim molts 
d´Avencs i és un reconeixement d´aquesta realitat que ens envolta. 
Entre el c/ Major de les Casetes fins a Cal Garcia, dir-li carrer de Font i Segué, que va ser un científic, reconegut 
com el pare de l´espeleologia i de la hidrologia subterrània. Va començar els seus treballs a les muntanyes de 
Vallirana i Begues. Va ser qui va descobrir l´origen d´aigua p.e. de la Font d´Armena, de subministrament d´aigua a 
la població. 
I al camí de cal Torrillo dir-li pujada de Cal Torrillo. 
 
BARRIS 
Les escales que van del C/ Orotava/ Av. Vall del Sol fins al C/ Rocosa, seran les escales del Corral perquè per 
aquestes escales hi accedeixes a l´anomenat corral. 
Entre C/ Brasil i Mas de les Fonts dir-li avinguda del Mas de les Fonts, com a continuació del que ja existeix dins del 
barri de Mas de les Fonts. 
Aquesta proposta finalment no es va acceptar i ha de passar al punt Segon: Entre el C/ Baix Llobregat i les 
Bassioles, Carretera del Pla de les Bassioles. 
Les escales entre el c/ Església i el c/ Mèxic, les escales del Serral del Suro. 
I al nou Parc entre el carrer cap als Pinars i la Llibra Casanova, anomenar-lo Parc del Cargol per la seva forma. 
 
CANVIS DE NOM 
Es proposa un canvi de nom de l´últim tram de l´Av. Olesa Bonesvalls i anomenar-lo camí de la Cova Bonica, 
perquè de fet porta cap a la cova Bonica. 
 
En segon punt es deixen sobre la taula la resta de propostes que es van presentar a aquesta comissió i que han 
decidit deixar-les per més endavant. Les que haurien d´aprovar serien les que acaba de nomenar. 
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Sr. O. RODRÍGUEZ: Tot i que no deixa de ser una comissió i un nombre reduït per cercar noms per aquestes vies i 
espais, consideren que era una comissió no tan oberta com els hi hauria agradat. Per això en aquesta votació també 
s´abstindran perquè en alguns punts poden no estar d´acord. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: El seu vot serà d´abstenció perquè en tema de Nomenclàtor no s´ha comptat amb ells. Pot 
entendre que una comissió com p.e. la Taula de contractació estigui representat el partit més votat de l´oposició. Per 
fer una comissió de Nomenclàtor que el que fa és triar els noms dels carrers i tenint en compte que tots som veïns 
del municipi, que no es demani informació a la resta de grups de l´oposició, no hi estan d´acord. I amb el tema dels 
noms, com no hi ha connotacions polítiques no serà contrari, però sí d´abstenció. 
 
Sr. J. ÁVILA: El seu vot inicialment era d´abstenció perquè consideren que és una comissió molt reduïda, Creuen 
que hi haurien d´haver estat representats tots els partits polítics perquè tots tenen uns quants vots darrera seu, als 
que representen  i que haurien de poder dir la seva. També creuen que es podia haver obert més la participació als 
propis veïns dels carrers per saber com volen que es digui el seu carrer. Els noms que surten no els semblen 
malament però tenien una reivindicació que creuen que ja era hora i que era el moment adequat per fer-ho i és 
haver posat a una plaça o carrer el nom del primer Alcalde en democràcia d´aquest poble, que va ser el Sr. Vicenç 
Tarazona. Pensava que ho farien i va ser una sorpresa desagradable veure que no hi era. Això farà que en lloc 
d´abstenció votaran en contra i pregunta perquè el procés participatiu és només d´aquests quatre llocs i quin és el 
criteri que s´ha seguit. 
 
Sr. J. BUSQUET: No vol estendre més i dir que està totalment d´acord amb el que han dit els companys. 
Consideren que és un tema que haurien d´haver acordat tots plegats. 
 
Sr. J. URREA: Evidentment han intentat evitar, primer el nom de persones que estiguin vives i que tingui una 
connotació política. Tot i així un dels noms que tenen al calaix, ja el tenen, no s´han oblidat, és el del Sr. Tarazona, 
primer Alcalde i pensen que és un nom que tenen per un espai que llueixi. I no és que els que han proposat no 
llueixin, però pensen que ha de tenir un espai que no qualsevol racó d´aquest poble val. I la proposta la tenen al 
calaix i és una proposta que es tractarà en el seu moment quan s´hagi de batejar el que s´ha de batejar amb el seu 
nom i que encara no es pot perquè no existeix. Com a proposta la tenen pendent. No és un oblit, ni un descuit. Amb 
tota la intenció tenen aquest nom al calaix per posar-hi nom a un espai que llueixi. Independentment d´això el seu 
dia es va proposar aquesta comissió i en poden parlar si la resta de Regidors pensen que es pot ampliar i es pot 
modificar aquesta comissió i donar-hi cabuda. Ho parlaran com a equip de govern i si ho troben adient, parlar entre 
tots si hi ha que modificar o ampliar aquesta comissió, cap problema almenys per part seva. 
 
Sr. J. ÁVILA: Si s´expressa aquesta voluntat de posar el nom d´aquesta persona a una cosa que llueixi, 
s´abstindran. 
 
Sr. PRIMER TINENT D´ALCALDE: Faltava una resposta de perquè havia només quatre noms en procés 
participatiu. Suposa que la comissió va prendre aquesta decisió de no obrir-ho més a la població al no arribar a un 
punt d´enteniment, i posar-ho en marxa. 
 
Sra. E. ROMERO: També va estar a aquesta comissió com a membre del PSC i Regidora de participació ciutadana 
i en aquesta ocasió van decidir sotmetre a participació ciutadana aquests en concret, sobretot el de la pça. del pont 
de la Selva Negra. Sobretot parlaran amb l´escola perquè igual que van escollir en el seu dia en un procés 
participatiu el tema dels jocs infantils, també una mica mirar entre tots de veure com fer aquest procés participatiu, 
però que estigués implicat més gent. En aquella comissió ha estat l´entitat Amics per Vallirana i vaser un consens 
entre tots de veure els noms d´aquests carrer i la importància de persones que no estiguessin vives i amb la 
rellevància que tingués. També creu que es pot replantejar la participació de més gent i quanta més consens hi hagi 
molt millor. 

 
 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC i ERC, i l´abstenció de 
Junts per Vallirana, Ciutadans, Sí es Pot-Sí se Puede i CIU. 
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Núm. 3.- PROPOSTA AL TSJ DE DESIGNACIÓ DE JUTGE DE PAU 
SUBSTITUT 
 
Primer dir que caldrà fer una votació per la inclusió d´aquest punt que no es va anunciar a la 
Comissió Informativa perquè estaven a l´espera de que acabés el termini de presentació de 
candidatures. Per això  no podien anunciar-ho a la Comissió. Després sí que ha estat inclòs a la 
convocatòria, però cal ratificar la inclusió al Ple. 
 
VOTACIÓ de la inclusió del punt: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora, Sra. E. Romero, que passa a llegir els punts de les 
propostes d´acord, per no llegir els atesos que és més que res normativa. 
 
PRIMER.- Vista la comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de l’acord de la 
Sala de Govern de 13 de desembre de 2016, pel qual es requereix a l’Ajuntament perquè iniciï 
els tràmits per proposar la persona que ha d’exercir el càrrec de JUTGE DE PAU 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 5 de gener de 2017, s’han 
presentat les sol·licituds de la Sra. Montserrat Ortiz i Pons (r.e. núm.368, del 16/01/2017), que 
per ser l’actual titular del Jutjat de Pau no pot ser designada per a la seva substitució, i la Sra. 
Isabel Corachan Belchi (r.e. núm. 481, del 18/01/2017), que declara estar capacitada i ésser 
compatible pel desenvolupament del lloc. 
 
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. 
 
QUART.- Tenint en compte que el termini de presentació de candidatures acaba el 23 de gener 
de 2016, dia de la convocatòria del Ple ordinari, i que el següent no està previst fins el 30 de 
març, es fa necessari, per tal de complir els terminis normatius per presentar la proposta al 
Tribunal  Superior de Justícia, incloure l’assumpte a l’ordre del dia del Ple ordinari de gener, tot i 
no haver estat sotmès a la Comissió Informativa del dia 19. Aleshores, fent us de la possibilitat 
que preveuen els articles 82.3, 97.2 i 126.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (ROF, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), 
abans del debat i votació de la proposició, s’haurà de ratificar la inclusió de l’assumpte en l’ordre 
del dia. Posteriorment, s’haurà de donar compte de l’acord adoptat a la Comissió Informativa en 
la propera sessió que celebri. 
 
Per això, es proposa al Ple l’adopció per majoria absoluta, i prèvia ratificació de la inclusió de 
l’assumpte en l’ordre del dia, dels següents acords: 
 
PRIMER. Proposar a la senyora Isabel Corachan Belchi , amb NIF  38.421.961-R, domiciliada a 
Vallirana, com a Jutgessa de Pau substituta de Vallirana. 
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SEGON. 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. E. ROMERO: Ja es va explicar a la Comissió Informativa que no s´havia pogut incloure el punt al no haver 
acabat el termini de presentació de candidatures. Va haver un requeriment del TSJC conforme que s´havia de 
nombrar un nou Jutge de Pau substitut i s´havien de presentar candidatures. Es va penjar un edicte als taulells 
d´edictes corresponents i només han rebut una candidatura. I el que tractarien en aquest punt és l´aprovació 
d´aquesta persona que s´ha presentat com a Jutgessa de Pau substituta. 
 
Sr. E. GIRALDEZ: Este punto del orden del día se les ha metido aquí con calzador, porque en la Comisión 
Informativa ya se les explicó que se tenían que presentar ahora en este Pleno, porque nos íbamos al Pleno del mes 
de marzo y el tema de aprovar la designación de la Juez de Paz substituta se iba demasiado. Y esto reafirma lo que 
dijo en el anterior Pleno la Regidora d´ERC, que a lo major hacían falta los Plenos de manera mensual y no 
bimensual. No sabe por dónde empezar. En principio se les pasó ayer la documentación con la información de este 
punto del orden del día, con lo cual ha llegado ayer. Faltaba información, publicidad, saber cuándo era el registro y 
quién era la persona. Hoy se han enterado de esta persona. Isabel Corachán Belchi, cree que además es una 
renovación porque esta persona ya era substituta en el Juzgado de Paz, no? Fue elegida en noviembre de 2012, 
que precisamente quiere pedir que, igual que criticamos muchas veces que se pueda presentar al Tribunal 
Constitucional una persona que ha estado 16 años de Diputado del Partido Popular, tampoco es de recibo que en 
los Juzgados de Paz de los municipios, y es una autocrítica que nos tenemos que hacer a baja escala, tengamos a 
dos personas en los Juzgados de Paz, una que viene de ERC y otra que viene del PSC, como tenemos en los 
Juzgados de Paz ahora. Tendríamos que intentar que los Juzgados de Paz fueran una cosa más abierta y no tuviera 
esa connotación política en los municipios. 
 
Sr. T. GIBERT: El seu vot serà en contra i ja ho van fer a l´anterior ocasió. També van expressar aquest fet, ja que 
entenen que la figura del Jutge de Pau hauria de tenir una provinença que no fos tan propera a les vinculacions 
polítiques com es va donar el cas amb la Jutgessa de Pau actual i com es dóna ara en el cas de la substituta. Ells 
podrien defensar que, de la mateixa manera que estan en contra de la judicialització de la política, que tampoc 
polititzéssim la justícia. 
 
Sra. M. ZAPATA: Tenen un dubte perquè l´altre dia a la Comissió Informativa, que es va anunciar que es 
presentaria aquest punt al Ple, es va dir que es feia perquè al dia següent, és a dir divendres passat, finalitzava el 
termini de presentacions. I en aquell moment tant l´Alcaldessa com la Secretària van comentar que finalitzava 
divendres el termini i que només s´havia presentat una candidatura. En el redactat d´aquest punt, que van rebre 
ahir, i no el dilluns amb la resta de punts de l´ordre del dia, sembla ser que s´han presentat dos candidatures. La 
Sra. Montserrat Ortiz, que és la Jutgessa de Pau, va presentar la candidatura i divendres a les 09h del matí encara  
no s´havia presentat cap altra candidatura. Per això voldria saber, perquè en el redactat diu que s´han presentat 
dues candidatures però que la Montserrat no pot ser, perquè va haver una confusió i no pot ser la substituta d´ella 
mateixa. És nomes per aclarir-ho. No li quadra que dijous a les 18h només hi hagués una candidatura, que és de la 
Sra. Montserrat Ortiz, i que s´acabés el termini divendres i ahir en el redactat apareixi que s´han presentat dues 
candidatures. ES pot comprovar en el punt tal i com està redactat, que s´han presentat dues candidatures. Quan es 
va presentar segona candidatura? Si es va presentar dins del termini. Voldria que es demostrés. 
 
Sra. SECRETÀRIA: Confirma que la Sra. Isabel Corachan la va presentar el 18 de gener i l´altra candidatura el 
problema és que ja és Jutgessa de Pau titular i per tant, tindria una incompatibilitat. La presentació és del dia 16. 
 
Sra. M. ZAPATA: D´acord. Només volia tenir aquest aclariment i votaran favorablement. 
 
Sra. E. ROMERO: El fet de la premura de presentar en aquest Ple les candidatures de Jutgessa de Pau substitut és 
pel requeriment del TSJC i el 3 de gener s´ha fet aquest edicte i compleixen uns plaços. No és que no hagin volgut 
donar publicitat ni molt menys. La Secretària pot constatar que s´ha publicat en tots els Taulells oficials en què 
s´havien de fer. La gent ha tingut l´oportunitat de poder-se presentar qui volgués. Això per una banda. Per una altra 
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banda, el fet de que la persona que ha presentat la candidatura és veritat que repeteix la presentació de la 
candidatura. Podien haver-se presentat sis persones més i podien haver estat escollides perquè el Ple és qui escull 
al Jutge de Pau i al Jutge de Pau substitut. El fet de que no hi hagin més candidatures no és que ho hagin polititzat 
sinó que és un fet que la gent no ha presentat més candidatures. Però s´ha donat la publicitat que calia per poder 
presentar-se i exercir com aquest càrrec. El fet és que s´ha complert el termini de 15 dies naturals per presentar 
candidatures. És veritat que la Montse Ortiz en un primer moment va presentar instància perquè tots pensaven que 
era per Jutge de Pau, però el TSJC el requeriment que ha fet és de Jutge de Pau substitut. En el moment que la 
Montse llegeix l´anunci, vol presentar la seva candidatura, no hi ha cap impediment legal, ni de Montse per seguir 
sent Jutgessa de Pau perquè no pertany a cap grup polític. Així com tampoc la Sra. Isabel Corachan tampoc pertany 
ni milita a cap grup polític, que seria una de les incompatibilitats per poder exercir aquesta funció. La persona que 
s´ha presentat compleix amb totes les garanties, tots els requisits, per poder ser nombrada jutgessa de Pau 
substituta. 
 
Sr. J. URREA: Vol dir que, intentant humanitzar a aquestes dues persones, qualsevol persona que vulgui ser Jutge 
de Pau titular o suplent, no ha de pertànyer a cap partit polític. Tothom té un passat. Aquestes dues persones han 
militat amb els seus partits que elles han cregut convenient, però actualment no estan participant activament en 
política i això no els impedeix ser Jutge de Pau titular o suplent. Vosaltres com no coincideixen amb les vostres 
idees polítiques ja les heu demonitzat directament. Tant una persona com l´altra porten molts anys exercint la 
titularitat i la suplència del Jutjat de Pau i pensa que han fet una exemplar feina, una exemplar tasca i que l´únic que 
podem fer és donar-li les gràcies. I si volen repetir, agraïts hem d´estar de que persones vulguin dedicar el seu 
temps en benefici dels altres. I aquí s´ha intentat demonitzar pel seu passat o perquè han tingut un carnet polític ja 
són persones que queden proscrites. Des del grup del que forma part el que fa és donar les gràcies per la feina feta. 

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

 
Sr. PRIMER TINENT D´ALCALDE: Després de la votació, passa a ocupar la Presidència la Sra. Alcaldessa quan 
són les 18:40 hores.  

 
 
Núm. 4.- MOCIÓ QUE PRESENTEN PSC, CIUTADANS I JUNTS PER 
VALLIRANA PER OBRIR EL CAP DE VALLIRANA LES 24 HORES 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. R. García. 
 
Atès que aquests dies els treballadors de diferents hospitals de la comarca estan denunciant la 
situació de col·lapse que es viu als centres hospitalaris del Baix Llobregat. 
 
Atès que s’han incrementat un 20% els casos d’urgències els primers dies de l’any. 
 
Atès que a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí són molts els pacients que esperen en 
passadissos i boxs, a causa de la situació de massificació i de manca d’espai. 
 
Atesa la pèssima política de gestió de personal que ha fet la conselleria amb manca d’estabilitat 
laboral, cosa que ha motivat una precarietat que ha significat que un treballador tingui centenars 
de contractes en aquests anys (hi ha casos de treballadors que signen contracte laboral cada 
setmana). 
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Atès que l’alternativa als hospitals són els centres d’urgència ambulatòria (CUAP) dels quals, al 
Baix Llobregat –amb una població de més de 800.000 habitants–, només en funcionen cinc 
oberts les 24 hores (Castelldefels, Cornellà, el Prat, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels 
Horts).  
 
Atès que al 2011, en ple procés de retallades, el Govern de Catalunya va tancar els serveis 
d’atenció nocturna al CAP de Vallirana entre d’altres de la comarca (Esparreguera, Esplugues, 
Gavà, Martorell, Molins, Olesa, Pallejà, el Papiol, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Feliu, Sant 
Vicenç dels Horts i Viladecans), arran d’un pla d’ordenació del Departament de Salut dels serveis 
d’atenció urgent d’aquests centres d’atenció primària, la qual cosa va deixar només operatiu el 
servei d’urgències nocturnes a Sant Just Desvern, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Cornellà i 
Castelldefels. 
 
Considerem, doncs, que les conseqüències de les retallades en sanitat que ha fet aquest Govern 
provoquen un deteriorament en la qualitat de la sanitat pública i en els serveis d’urgència, que 
s’agreujaran amb els futurs plans de reestructuració del sistema sanitari que encara retallen més 
l’atenció als pacients anunciats pel Conseller. 
 
Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament de Vallirana l’aprovació dels acords següents. 
 
PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que recuperi els horaris d’atenció ampliats i els 
serveis d’urgència de 24 hores al Cap de Vallirana. 
 
SEGON.- Demanar també que recuperin els horaris d’atenció ampliats i els serveis d’urgència de 
24 hores a la resta de Caps de la Comarca com es prestaven abans de les retallades. 
 
TERCER.- Demanar la posada en funcionament de les unitats tancades als centres hospitalaris 
de la comarca. 
 
QUART.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al CAP de 
Vallirana. 
 
Sra. R. GARCIA: Avança que s´ha fet una modificació en una frase. Al punt 7 a on diu “Considerem, doncs, que les 
conseqüències de les retallades en sanitat que ha fet aquest Govern provoquen un deteriorament en la qualitat de la 
sanitat pública i en els serveis d’urgència, que s’agreujaran amb els futurs plans de reestructuració del sistema 

sanitari que encara retallen més l’atenció als pacients anunciats pel Conseller” ha de dir “Considerem, doncs, que 
les conseqüències de les retallades en sanitat que han fet els governs encapçalats per CIU i ara PDCat provoquen 
un deteriorament en la qualitat de la sanitat pública i en els serveis d’urgència, que s’agreujaran amb els futurs plans 
de reestructuració del sistema sanitari que encara retallen més l’atenció als pacients anunciats pel Conseller”. 
Això és una necessitat que demanen molts ciutadans de Vallirana i creuen que primer van tancar les urgències a les 
00h de la nit, després van tancar fins les 21h. Creu que és una necessitat que es té a Vallirana i han de lluitar per 
ella. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Comentar que és una necessitat. Fent memòria recorda que al 2011 ja sortien al carrer 
protestant pel tancament de les urgències de nit i després 6 o 7 anys, que encara hagin de continuar protestant per 
això és una vergonya. I per tant, esperen que amb això s´assenti ja la recuperació de les 24 hores. 
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Sr. E. GIRÁLDEZ: Tot i que al títol es parla del Cap de Vallirana, als atesos es parla també dels Caps de la comarca 
i dels hospitals. Es un problema de la Sanidad que tenemos en Catalunya y sólo quiere comentar una cosa: lo que 
costó el otro día martes en Bruselas al Sr. Puigdemont el míting fueron 120.000.- euros. La ambulància 
medicalizada que se hubiera podido tener en Blanes para salvar a una niña de 8 años habría costado 85.000.- 
euros. Que son 35.000.- euros menos. 
 
Sr. J. ÁVILA: Votaran que sí. Creuen que el tancament del CAP 24 hores ha sigut una de les majors retallades en 
serveis que ha patit aquest poble en molts anys. També volen denunciar que no només es queda aquí, hi ha moltes 
queixes dels veïns de Vallirana respecte al CAP i respecte a les retallades que s´han fet al CAP. L´altre dia per 
internet es comentava que hi havia manca de termòmetres i moltes altres coses que sembla que no milloren, sinó 
que anem cada cop a pitjor. La sanitat està fatal a Catalunya i a la resta d´Espanya. 
 
Sr. T. GIBERT: Vol fer un comentari perquè li sembla molt bé que sobre la marxa es modifiqui algo del text de les 
mocions, que no és el que els van donar, tot i que votaran a favor, però demanaria que quan es parla de corregir 
s´haurien de corregir coses que s´ajusten a la veritat. Quan es parla de coses fetes pels governs de CIU i ara el 
PDCat. El PDCat, que sàpiga, no governa enlloc. Qui governa és Junts pel Sí. Demana per favor treure d´aquí el 
nom d´un partit que fins ara no ha tingut cap responsabilitat. 
 
Sra. M. ZAPATA: Van estar parlant amb el Regidor Sr. O. Suñé justament perquè en aquesta moció veien que en 
principi podien votar a favor però no consideraven oportú que es donés les culpes al “govern” quan en realitat va ser 
el govern que governava al 2011 el que va fer les retallades. I justament en un moment en que el Conseller Comín 
ha anunciat uns pressupostos que reverteix les retallades en un 37%.Van demanar que es rectifiqués justament això 
i que possés que governs anteriors, sense especificar quin govern havia fet un seguit de retallades. I que els hi 
agradaria que el CAP de Vallirana tornés a funcionar. L´han arreglat a la seva manera, de la manera que fa 
normalment el PSC, de manera demagògica i una mica insidiosa. De vegades dóna la sensació que fan una mica la 
política que fins ara havia fet Iniciativa, per tant tampoc li sorprèn que Podemos s´hagi afegit a aquesta Moció. Tot i 
que s´ha millorat una mica la redacció, encara no es senten del tot còmodes amb el to i la intenció d´aquesta Moció, 
a on hi ha fins i tot valoracions de “nefasta gestió de la sanitat”. Votarien a favor si la redacció d´aquesta Moció fos 
prou positiva, es a dir, la voluntat d´obrir el CAP a la ciutadania, tenint en compte que la població està molt dispersa 
en les urbanitzacions, perquè hi ha dificultat de trasllat, dificultat de que els professionals de la salut arribin a les 
llars.... Però com que no parteixen d´un plantejament de valoració política, sinó demagògica, votaran abstenció. 
El telèfon d´urgències 061 funciona molt bé per resoldre no només urgències sinó també consultes d´altres tipus. 
P.e. El CAP està tancat i m´he fet un tall a la mà, què haig de fer? I et contesten si has d´anar a l´hospital o si venen 
o què fer. Potser estaria bé que a Vallirana féssim una campanya en benefici de la sanitat pública per que tothom 
conegués que el 061 i el 112 són telèfons d´urgència que funcionen molt bé, i es pot fer una campanya tant a través 
de les xarxes, com de díptics, que la Generalitat en té. Així resoldrien els dubtes de la gent i conscienciar-nos que 
no sempre cal anar a urgències de l´hospital i que de vegades amb una trucada de telèfon es pot solucionar. Vol 
preguntar si sap quantes persones de Vallirana haurien utilitzat el CAP a hores nocturnes en els darrers mesos? Ho 
pregunta perquè estan demanant l´obertura del CAP que igual ha demanat molta gent i que hi ha molta gent que es 
queixa. S´ha de fer un estudi o estadística i voldrien saber si hi ha molta gent que ho ha demanat. Que si ho han 
demanat, evidentment estarien d´acord en que s´obrís el CAP les 24 hores. 
Vol fer una reflexió final. Pot dir per experiència i no li desitja a ningú aquesta experiència, que la sanitat pública 
catalana és un dels grans tresors que tenim a Catalunya. Hauríem de sentir-nos molt orgullosos de com funciona la 
sanitat pública catalana, i a més gràcies a l´esforç de tots els governs anteriors i del govern que hi ha ara. Per tant 
no creu que s´hagi d´utilitzar aquest servei, que és un dels nostres pilars, per fer demagògia. Creu que la sanitat 
pública catalana és la millor d´Europa i probablement la millor del món. 
 
Sra. R. GARCIA: El nom de persones que haguessin utilitzat el CAP en hores nocturnes no ho sabem perquè no 
tenim una bola màgica a on digui tantes persones. Però només que una persona ho necessiti hauria d´estar obert el 
CAP. Suficient. Igual que va passar a l´administració de loteria, que un home va tenir un infart i gràcies als 
desfibril·ladors va poder salvar la vida, si el CAP està obert també podrà salvar la vida. Només que una persona ho 
necessiti, demanaran que el CAP estigui obert. 
 
Sra. ALCALDESSA: Confirma que al paràgraf 7 a on diu “Considerem, doncs, que les conseqüències de les 

retallades en sanitat que ha fet aquest Govern” i s´ha comentat que s´havia modificat per “Considerem, doncs, que 
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les conseqüències de les retallades en sanitat que han fet els governs encapçalats per CIU i ara PDCat”. Finalment i 
definitivament ha de dir “Considerem, doncs, que les conseqüències de les retallades en sanitat que han fet els 
governs anteriors”. 

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

Núm. 5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL PSC PER RECUPERAR PLACES 
RESIDENCIALS PER A GENT GRAN I CENTRES DE DIA ALS MUNICIPIS 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. I. Villafaina. Fa un resum introductori i passa a 
llegir els acords. 
 
Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera l’aplicació de la Llei 
de la Dependència i l’Autonomia Personal. El darrer informe de l’Associació Estatal de Directores 
i Gerents de Serveis Socials posa de manifest la situació crítica de les persones amb dret a 
dependència a Catalunya. Segons aquest informe, Catalunya és la comunitat autònoma que més 
ha reduït el nombre de persones ateses durant el darrer any, tot i tenir una llista d’espera 
superior al 40%. 
 
El temps de permanència en la llista d’espera per rebre una prestació de la dependència és, a 
Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el ritme actual, Catalunya 
necessitaria 10 anys per acabar amb la llista d’espera que té actualment més de 90.000 
persones. 
 
Avui en dia, els ajuntaments conviuen amb la realitat de famílies sense els recursos suficients 
per pagar una plaça de residència privada, ja que la llista d’espera en les públiques les invalida 
com a recurs 
 
A la manca de finançament per part del Govern de l’Estat hi hem de sumar algunes de les 
decisions preses pel Govern de Catalunya, que han limitat l’accés als serveis i recursos que 
contempla la Llei. Cal destacar-ne la reducció de prestacions vinculades, les llargues llistes 
d’espera o la manca d’agilitat en la tramitació de les valoracions. 
 
De la mateixa manera, cal accelerar els Plans Individuals d’Atenció (PIA) per a les persones amb 
graus II i III de dependència i fer un estudi per reduir les llistes d’espera de les revisions. 
 
Cal prioritzar l’ocupació de places de residència pública actualment buides i elaborar, en 
col·laboració amb els ajuntaments, un Pla d’Inversions per construir noves residències i centres 
de dia. 
 
Per tot l'exposat,  es proposa al  ple de l’ Ajuntament de Vallirana  l’adopció dels següents acords  
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:  
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 Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 
12/2007, de l'11 d'octubre de serveis socials. 

 Garantir l'accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d'atenció residencial 
(PEVS) segons els criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que determinen l'import de les 
prestacions econòmiques per tal de recuperar la seva universalitat. 

 Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes Individuals 
d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia. 

 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent per a la 
tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a 
una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.  

 Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre de dia 
públiques. 

 Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències i centre 
de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment romanen 
tancats.  

 Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a les places. 

 Publicar trimestralment les dades sobre revaloracions dels programes individuals 
d'atenció (PIA), tant de sol·licituds de revisió de demandes com del canvi de grau de 
dependència resultant.  

 
SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula 
d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i al Centre de Dia de Vallirana. 

 
 
Sra. I. VILLAFAINA: Comenta que a Catalunya les llistes d´espera per una prestació de dependència és un 50% 
més alta de la mitjana espanyola. Els ajuntaments convivim amb la realitat de les famílies sense recursos suficients 
per pagar una plaça en residències privades. Ens trobem que algunes decisions del Govern de Catalunya limita 
l´accés i recursos que contempla la Llei de dependència i de l´autonomia personal. Per això és important accelerar 
els plans i donar atenció a les persones amb graus 2 i 3 de dependència i fer un estudi per reduir les llistes d´espera 
de les revisions. Així com prioritzar l´ocupació de les places de residències públiques buides i un pla d´inversió per 
construir més residències i centres de dia. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Votarán a favor de esta moción porque en algunos aspectos es similar a la que presentó 
Ciudadanos en el mes de julio del año pasado, como p.e. la construcción de nuevas residencias y centros de día 
públicos, o como establecer la programación para la ocupación de residencias y centros de día. Por lo tanto, como 
tiene cosas similares, votaran a favor. 
 
Sr. J. BUSQUET: També hi estan d´acord. Cal comentar una mica el greuge comparatiu que tenim amb altres 
comunitats. Els recursos que rep la Generalitat són molt deficitaris i rebem un tracte gens prioritari en quant a les 
hores de dedicació i servei a les famílies, d´atenció domiciliària o SAD. I sobretot a les persones grans i dependents. 
I també cal reivindicar places públiques de qualitat i poperes a les zones residencials perquè hi ha centres que 
moltes vegades estan molt lluny d´on a cadascú li toca i això les famílies ho pateixen moltíssim. I sobretot el tema 
d´agilitzar els tràmits, que és molt llarg i tediós. 
 
Sra. M. ZAPATA: Van votar en contra de la moció que va presentar Ciutadans al mes de juliol, que era similar. En 
aquest cas s´havia debatut aquella moció al Parlament de Catalunya i no es va tirar endavant. Aquesta votaran 
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favorablement perquè aquesta moció ha estat debatuda al Parlament de Catalunya l´1 de desembre de 2016. En 
aquest cas, al desembre Junts pel Sí va introduir algunes esmenes i va votar a favor, tot remarcant que la majoria 
dels acords que proposava la moció ja s´estan portant a terme per part del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. De fet aquest Departament ja està aplicant la programació territorial de Serveis Socials especialitzats 
2015-2018, a on es detecten els territoris amb més debilitats, s´analitzen els factors demogràfics i es proposen i 
qualifiquen les places necessàries d´acord també amb les necessitats socials del territori. 
 
 Sra. ALCALDESSA: Vol afegir que quan (ERC) havia votat en contra de la moció presentada per Ciutadans perquè 
no s´havia aprovat al Parlament, sí que en una comissió d´Afers Socials es va aprovar una proposta de resolució a 
la qual es demanaven més centres residencials i més places, específiques pel Baix Llobregat. Va ser una proposta 
que va aportar Ciutadans a aquella comissió i que sí que es va aprovar. L´efecte és el mateix al Parlament, a una 
comissió que al Ple. Es va aprovar per la comissió amb el vot favorable de tots els grups del Parlament que estan a 
la comissió, excepte Junts pel Sí. I ara s´està fent un manament per veure quin és el compliment d´aquesta 
resolució i lamentablement no s´està complint amb el que s´havia demanat. I això és una feina que havia fet una 
Diputada de Ciutadans. 
 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 

 
 
Núm. 6.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC CONTRA LA DISCRIMINACIÓ A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL EN L'ACTE DE CONTRAURE 
MATRIMONI 
 
Es retira la moció perquè s´ha fet un aclariment i rectificació de la mesura. 
 
 
En aquest moment i quan són les 19:05 hores s´incorpora el Regidor Sr. Àlex Llorca. 
 
 

Núm. 7.- MOCIÓ QUE PRESENTA CIU PER MILLORAR LES MESURES 
URGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I ERADICAR LA POBRESA 
ENERGÈTICA 
 
Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. J. Busquet, que passa directament a llegir els acords. 
 
La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a 
conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen 
incapaces de fer front al pagament de la factura d’electricitat, gas i aigua dels seus habitatges en 
trobar-se a l’atur, en una situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos suficients per 
arribar a final de mes. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen 
tots els membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes no perceben cap ingrés. Arran d’aquesta situació, 
hem viscut episodis dramàtics com ara el del passat dilluns 14 de novembre de 2016, a la ciutat 
de Reus, on una dona de 81 anys va morir en un incendi provocat per una espelma. Gas Natural 
li havia tallat el subministrament de la llum per l'impagament dels rebuts de dos mesos. Aquest 
fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables que es poden evitar, simplement 
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amb el compliment de les lleis que garanteixen els subministraments bàsics a les persones que 
es troben en situació de vulnerabilitat.  
 
Segons informa l'observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6 de cada 10 dels 
incendis amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen a veure amb la pobresa 
energètica. 
 
Des de la Comissió i el Parlament Europeu es va instar als Estats membres a adoptar mesures 
per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a altres 
situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el 
Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el Codi 
de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el subministrament energètic 
deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els 
mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma però el  Tribunal Constitucional el va anul·lar 
després que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que 
s’envaeixen competències estatals en matèria de règim energètic.  
 
A Catalunya disposem de la llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència habitacional i la 
pobresa energètica recull les actuacions necessàries perquè no es talli el subministrament, així 
com el compliment de la norma per part de les empreses subministradores.  
 
És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles famílies que 
no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar de la pobresa, així 
com el Govern de la Generalitat. 
 
Per tot l'exposat, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al ple de la corporació 
l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a aprovar el Reglament que ha de desenvolupar la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica, per tal de clarificar el procediment a seguir, exigint:  
 

 Que les empreses subministradores filtrin els llistats de persones amb impagaments que 
s’envien als serveis socials bàsics i enviïn únicament aquells impagaments que 
corresponguin a  aquelles persones i/o famílies amb possible situació de risc d’exclusió 
residencial.   

 

 Que els serveis socials no hagin de citar a totes les persones incloses en els llistats 
d’impagats de les empreses sinó que únicament hagin de fer informe d'aquells casos 
que n’estiguin fent seguiment, ja que en la resta de casos  l’Ajuntament no pot fer una 
valoració de risc d'exclusió residencial per desconeixença de la situació familiar. 
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SEGON.- Recolzar les polítiques públiques que estan duent a terme els ens locals per combatre 
la pobresa energètica i l'exclusió residencial, sense perjudici de les accions que el Govern de 
l’Estat va emprendre contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol i que van tenir com a conseqüència la 
suspensió de la vigència d'alguns dels articles fonamentals per combatre l'emergència i l'exclusió 
residencial, per part del Tribunal Constitucional.  
 
TERCER.- Demanar al govern de la Generalitat que s’ampliïn els llocs de presentació de 
sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics, per tal que es 
puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de Benestar Social i Família i no solament des 
de les seus de l'Agència Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
 
QUART.- Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i flexible 
de les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial. 
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les Administracions 
locals per crear oficines d'eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalviar en el 
consum d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la implementació de mesures d'estalvi 
energètic a les llars en situació de pobresa energètica. 
 
SISÈ.- Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del 
Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita contra la 
pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies. 
 
SETÈ.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula 
d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, a les 
entitats socials del municipi que treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat, i a les 
empreses subministradores. 
 
Sr. J. BUSQUET: Comenta que elimina el punt primer de l´acord. 
 
Sra. ALCALDESSA: Informa que la Secretària demana que es mantingui el primer punt de l´acord perquè el 
Reglament com a tal encara no està redactat. 
 

Sr. O. RODRÍGUEZ: En el primer acord a on diu “Que les empreses subministradores filtrin els llistats de persones 

amb impagaments (...)” demana si poden desenvolupar una mica més aquest punt perquè no li acaba de quedar 
clar. Les empreses han de tenir llistats que prèviament han fet Serveis Socials? No sap fins a quin punt l´empresa 
subministradora ja sap quina persona està en risc d´exclusió. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: El seu vot serà favorable, pese a que hi ha alguna cosa de la moció amb les que no estan massa 
d´acord. És palès els esforços de les Administracions locals per eradicar la pobresa energètica. Això és cert, però 
que fins ara ho estigui fent la Generalitat de Catalunya, aquí ja té els seus dubtes. Que s´intentin envair 
competències no estan d´acord, ara també li demanen al Govern del Sr. Rajoy que es posi les piles a les 
recomanacions del Parlament Europeu en matèria de pobresa energètica. I òbviament estan a favor del punt cinquè 
perquè el Govern de la Generalitat doni suport a els Administracions locals per eradicar el tema de la pobresa. 
 
Sr. J. ÁVILA: Votaran a favor però els crida l´atenció que ho plantegin aquí i els hi demanen que també ho plantegin 
dins del seu partit, perquè plantegen coses que moltes vegades estan a les seves mans. Moltes vegades la 
Generalitat amb aquests temes, PDCat ha sigut molt més tebi del que demana aquesta moció. Tot i que aplaudeixen 
que s´hagi presentat aquesta moció, però una mica de conseqüència amb el partit. 
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Sra. A. KIRCHNER: Celebren que es presenti una moció sobre això. És la segona vegada que aquest Ple tracta 
una moció sobre aquesta Llei 24/2015. En aquesta, tal i com van fer a l´anterior votaran a favor. L´únic que volien fer 
uns aclariments respecte al primer acord li sembla innecessari aquest acord perquè aquesta Llei ja té un Reglament 
i és clara i explícita. Ja hi ha una normativa i el que cal evitar són subterfugis de les companyies subministradores 
que tenen aquestes reticències a l´hora de signar convenis amb la Generalitat per bonificar o condonar rebuts 
impagats. La Generalitat ha desenvolupat amb rapidesa un protocol i un procediment d´aplicació del dret d´accés als 
subministraments d´aigua potable, electricitat i gas per serveis públics i s´aplica des de fa més d´un any. Per això els 
hi sembla innecessari aquest punt, però si es vol puntualitzar no hi ha problema. Dit això, els dos punts que es 
suggereixen està d´acord, tot i que el primer el veu poc clar i el que fa entendre és donar la potestat a les empreses 
subministradores perquè filtrin aquests llistats i els hi sembla una mica arriscat. Quin criteri han de seguir? Qui ha de 
tenir aquesta potestat són els Serveis Socials i és com en teoria ja s´està fent. I el segon punt a on parla que els 
Serveis Socials no hagin de citar a totes les persones incloses en el llistat d´impagats que donen les empreses, 
simbòlicament els que ja tinguin un informe previ, sembla que correm el risc de deixar persones que els Serveis 
Socials encara no estiguin fent un seguiment, i que desconeixença o per vergonya no hagin assistit als Serveis 
Socials i puguin patir aquest greuge. Respecte al tercer punt, a on es demana que hi hagin més punts per aprovar o 
entregar les sol·licituds d´ajuts del fons d´atenció solidària de subministraments bàsics, també els hi ha comentat 
que això es pot fer en tots aquells Ajuntaments o punts en que hi hagi un Registre i enviar aquesta sol·licitud a 
Agència Catalana de Consum i no cal anar en principi a les capitals de les quatre províncies. En el punt cinquè estan 
d´acord en que estan d´acord amb que s’avaluï amb quin tipus de població es pot fer i igual hi ha alguns servei de 
l´Ajuntament que pugui fer el mateix. 
 
Sra. ALCALDESSA: Votaran a favor de la moció i celebren que s´hagi presentat pel grup de CIU. En les últimes 
setmanes s´ha accelerat bastant tot el procés i podem celebrar que durant la setmana passada es va celebrar un 
acte al Palau de la Generalitat, a on es van presentar els nous protocols i els convenis de pobresa energètica 
perquè ja es puguin signar per part de les empreses subministradores. De moment no s´han acabat signant per 
aquestes empreses subministradores, però s´ha fet un esforç conjunt per part del Govern de la Generalitat però 
també per part de les entitats municipalistes, la Federació Catalana de Municipis i l´Associació Catalana de 
Municipis, i també una gran representació del món local i de diferents Ajuntaments de tot Catalunya. Celebren que 
sigui un acord conjunt, estar treballant de la ma del món local amb la Generalitat perquè realment el que sí veuen és 
que les famílies que ho estan passant pitjor amb tot aquest període de crisi, són els Serveis Socials municipals els 
que reben el primer impacte. El Reglament sí que no està encara desenvolupat del tot, tot i que s´hagin aprovat 
aquests protocols però el Reglament encara està per desenvolupar. I comentar que ara mateix el funcionament és 
que les empreses subministradores, de fet aquí a Vallirana una empresa subministradora els ha enviat llistats amb 
impagaments. Eren 27 impagaments i dels 27, només 17 eren usuaris de Serveis Socials. Tot i així el protocol obliga 
a fer una notificació a totes les persones. Creu que quan es parla de filtrar, no es diu que s´hagi de donar informació 
delicada de quins són els usuaris, ni molt menys, a les empreses subministradores, però sí que no té sentit que 
rebin informació d´empreses perquè ja sabem que les empreses no gaudiran d´aquesta valoració de risc d´exclusió 
residencial. També animar a les persones que estiguin patint una situació de risc, complicada, que s´apropin als 
Serveis Socials, ja que aquesta valoració tampoc es pot fer d´un dia per l´altre, bàsicament perquè Serveis Socials 
la seva obligació és revisar tota la documentació. Es demana documentació que en molts casos no té l´usuari al 
moment i que igual s´ha de demanar a altres Administracions. Això triga un temps i demanarien des d´aquí a tots els 
grups que si coneixen persones que per por o vergonya... fem pedagogia i creuen que els Serveis Socials són 
universals i estan per atendre a tothom i s´ha de normalitzar el fet d´anar a Serveis Socials. Reclamen recursos per 
les Administracions locals per Serveis Socials. Aquesta Llei també significa més feina pels treballadors i equips que 
en els últims anys en molts casos s´han vist desbordats per la situació d´emergència social. 

 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 

 
Núm. 8.- MOCIÓ QUE PRESENTA SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE VALLIRANA DE 
SUPORT A LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL 
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Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. J. Ávila. 
 
Les anomenades “clàusules sòl” són un exemple clar d'opacitat i d'abús del mercat financer dins 
dels contractes hipotecaris. Aquestes clàusules han estat denunciades en moltes ocasions per 
activistes, moviments socials i associacions de consumidors, atès que imposen un índex mínim 
per al pagament d'interessos relacionats amb el crèdit hipotecari, de forma que si l'índex de 
referència baixa per sota d’un determinat nivell, la persona afectada no pot gaudir d'aquesta 
reducció dels interessos. 
 
Tot i que, malauradament, aplicar aquesta clàusula és legal, no ho és incloure-la en un crèdit 
hipotecari sense informar degudament les persones que el sol·liciten. Així ho va declarar el jutjat 
mercantil número 11 de Madrid que, el dia 7 d'abril de 2016, després d'un llarg procés judicial, va 
fallar a favor d'ADICAE en la macro demanda col·lectiva imposada per tal d'eliminar aquesta 
clàusula abusiva per manca de transparència. La sentència obliga a 101 entitats (42 després de 
la reestructuració bancària) a eliminar la clàusula sòl i a reemborsar el seu import des del 9 de 
maig de 2013, no des de l'inici de la hipoteca. Així mateix, la Comissió Europea també va posar 
de manifest les irregularitats relacionades amb aquesta clàusula i va amenaçar amb imposar 
multes al govern de l'Estat espanyol si no fa efectiu el compliment de la sentència. 
 
Davant d'aquesta situació, ADICAE presenta un recurs per a millorar la sentència i aconseguir el 
reemborsament total dels imports de la clàusula sòl. Aquest recurs provoca una divisió d'opinions 
jurídiques i dels diferents actors implicats, que insten a resoldre la situació al Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea. A favor de la devolució parcial hi trobem els bancs, l'advocat general de la 
Unió Europea i el Govern espanyol, i a favor de la devolució total, la Comissió Europea, les 
persones afectades i ADICAE. 
 
Com a conseqüència d'aquesta sentència, moltes entitats financeres han iniciat una campanya 
per convèncer els seus clients de signar nous acords basats en l'eliminació de la clàusula sòl a 
canvi de modificacions en els tipus d'interès o de noves clàusules contràries als interessos de les 
persones afectades. Això sense cap tipus d'intervenció en defensa de les persones afectades 
per part de les autoritats institucionals o de les agències públiques de consum. 
 
Finalment, el 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha 
fallat a favor de les persones afectades, declarant la devolució íntegra de les clàusules sòl des 
de l'inici del contracte hipotecari. El TJUE les considera abusives, ja que els consumidors no 
havien estat adequadament informats sobre la càrrega econòmica i jurídica que els imposaven 
aquestes clàusules i recorda que, segons la Directiva 93/13 / CEE, del Consell, de 5 d'abril, les 
clàusules abusives no podran vincular al consumidor, en les condicions estipulades pels Drets 
dels Estats membres, essent aquests els obligats a preveure els mitjans perquè cessi l'ús 
d'aquestes clàusules. 
 
Atesa la resolució del TJUE de retroactivitat total de la clàusula sòl, estimada en 4.000 milions 
d'euros segons el Banco de España, el govern espanyol ha anunciat la creació d'un nou codi de 
bones pràctiques d'adhesió voluntària per part de les entitats financeres, per facilitar la resolució 
de les reclamacions de les persones afectades mitjançant un procés extrajudicial. 
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Aquesta proposta de mínims respon una vegada més als interessos de les entitats financeres, 
per sobre dels drets de les persones afectades, tal com ha quedat demostrat durant tot el llarg 
procés de denúncia de les clàusules sòl, en què el govern de l'Estat espanyol ha desenvolupat 
un paper absolutament testimonial, tot i les reclamacions dels diferents ens europeus que 
reclamaven al govern mesures sancionadores i d'aplicació immediata de les diverses resolucions 
judicials que assenyalaven el caire abusiu de la clàusula. No és fins a les últimes conseqüències 
que el govern decideix actuar. 
 
Per tot això, el grup municipal Sí Es Pot- Sí Se Puede Vallirana proposa a l’Ajuntament de 
Vallirana l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Sol·licitar al Banco de España l'aplicació immediata de les seves competències en 
matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres, per assegurar la correcta gestió 
de la devolució dels imports generats per les clàusules sòl, així com de la supervisió activa i 
permanent per evitar que es repeteixin vulneracions de drets a futur. 
 
SEGON.- Instar l'Agència Catalana de Consum i la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición a proporcionar tots els mitjans de suport tècnics i jurídics necessaris per a 
defensar els drets de les persones afectades per la clàusula sòl. Incloent, si s’escau, la creació 
d'equips i oficines d'atenció específiques. 
 
TERCER.- Instar l'Ajuntament a reforçar els serveis municipals de defensa del consumidor i 
d'orientació jurídica, amb recursos específics que facilitin el procés de devolució dels imports 
derivats de les clàusules sòl a les persones afectades dins del municipi. 
 
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol a obrir respectives 
comissions d'investigació per realitzar un estudi seriós que determini l'impacte de l'aplicació de 
clàusules il·lícites com la clàusula sòl, en concret, i d'altres clàusules relacionades amb l'activitat 
de les entitats financeres. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat, 
a les associacions de defensa dels consumidors, a entitats municipals i moviments socials de 
defensa del dret a l'habitatge i a les entitats financeres afectades per l'aplicació de les clàusules 
sòl. 

 
Sr. J. ÁVILA: Explica que hi ha punts que han canviat després de negociar una mica amb el grup municipal PSC i 
han arribat a un acord perquè tots ens sentim més còmodes i es pugui aprovar la moció. A on diu: “Atesa la 
resolució del TJUE de retroactivitat total de la clàusula sòl, estimada en 4.000 milions d'euros segons el Banco de 
España, el govern espanyol ha anunciat la creació d'un nou codi de bones pràctiques d'adhesió voluntària per part 
de les entitats financeres, per facilitar la resolució de les reclamacions de les persones afectades mitjançant un 
procés extrajudicial.” Ha de dir: “Atesa la resolució del TJUE de retroactivitat total de la clàusula sòl, estimada en 
4.000 milions d'euros segons el Banco de España, el govern espanyol ha aprovat el Reial Decret-llei 1/2017, de 20 
de gener de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl. Aquest Reial decret-llei 
estableix un procediment de reclamació prèvia a la via judicial, per atendre les reclamacions d’aquells consumidors 
amb préstecs o crèdits garantits amb hipoteca inmobiliària que incloguin clàusules sol.” 
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A l´acord TERCER, a on diu: “TERCER.- Instar l'Ajuntament a reforçar els serveis municipals de defensa del 
consumidor i d'orientació jurídica, amb recursos específics que facilitin el procés de devolució dels imports derivats 
de les clàusules sòl a les persones afectades dins del municipi.” 
 Hauria de dir: “Tercer.- Instar l'Ajuntament a reforçar els serveis municipals de defensa del consumidor i 
d'orientació jurídica, amb recursos específics per tal d’assessorar i acompanyar a les persones afectades dins del 
municipi.” 
A l´acord QUART, a on diu: “QUART.- Instar el Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol a obrir 
respectives comissions d'investigació per realitzar un estudi seriós que determini l'impacte de l'aplicació de clàusules 
il·lícites com la clàusula sòl, en concret, i d'altres clàusules relacionades amb l'activitat de les entitats financeres.” 
Hauria de dir: “Quart.- Instar al govern espanyol a regular un òrgan de seguiment, control i avaluació de les 
reclamacions efectuades en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret llei i el seu règim jurídic en els termes de la 
Disposició Final 3ª d’ aquest text així com a estendre l’àmbit d’aplicació a altres consumidors relacionats amb el 
prestatari de contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària.” 
Creuen que dins de tot el que es demana és molt important el punt TERCER perquè l´Ajuntament mitjançant el 
servei municipal de defensa del consumidor i orientació jurídica pugui ajudar sempre a aquells que ho demanin, 
assessorar-los per poder recuperar aquests diners, sempre des de un punt de vista no judicial, sinó més 
d´assessorament. 
 
Sr. E. GIRALDEZ: Ha cambiado bastante y pide que la pasen cuando la tengan redactada porque cambian párrafos 
enteros. Votarán a favor de la moción porque está totalmente de acuerdo con lo que pone la moción. De hecho el 
Real Decreto que se ha hecho es un parche y lo tiene que decir así claramente. Lo ha hecho el gobierno del PP, y 
no se le rasgan las vestiduras, con el apoyo de Partido Socialista y Ciudadanos, y ha sido un parche para no saturar 
más los ya sobresaturados Juzgados de este país. Porque lo que se ha hecho ha sido que le dan a los bancos un 
mes para crear un sistema de espera de reclamación previa a los consumidores. Luego le da tres meses para ver si 
contesta o no y ver de qué manera contesta porque si te hace una revisión a baja y te contesta el último día. O qué 
pasa con los intereses que tendrían que pagarte por ese dinero que tendrías que haber tenido en el bolsillo, que 
genera unos intereses que tienen que pagar. Se ha hecho realmente un parche, e incluso esta moción es más light 
de lo que se pensaba porque ni siquiera habla de penalizar a las entidades bancarias cuando los expertos han 
demostrado que el 90% de las hipotecas de las cláusulas suelo no eran transparentes y no se había informado a las 
personas. Incluso algún Notario ha pedido al Banco Sabadell que le devuelvan la cláusula suelo. El que tenía que 
haber informado al cliente de la letra pequeña del contrato ya está pidiendo al Banco que le devuelvan el dinero. Lo 
que hubiera hecho es hacer como la Ley del de seguro y si a los 3 meses no me has pagado, te meto el 50% de 
interés. Y si al año no me has pagado, te retiro la licencia bancaria. Es lo que tenían que haber hecho porque lo que 
se ha hecho ha sido un parche. La moción le gusta y votarán a favor. 
 
Sra. M. ZAPATA: No pensava intervenir perquè estan absolutament d´acord, el que passa és que demanaria que 
quan hi ha tants canvis els hi facin saber abans perquè es tracta d´un tema en que tots estem d´acord. Però si 
hagués estat un tema que potser s’haguessin decantat per un vot favorable o en contra, ara mateix no sabrien com 
respondre amb tants canvis perquè a més a més els ha dit molt de pressa i no els han pogut agafar. El vot serà 
favorable i que en una altra ocasió els hi facin saber abans del Ple. 
 
Sra. N. RUIZ: Amb el permís del Sr. J. Ávila, com són canvis proposats per ells, explicar una mica. Los cambios son 
simplemente porque la moción estaba hecha antes del Real Decreto, y cuando se habla de que se va a hacer un 
código de buenas prácticas, entienden que ya no se va a hacer cuando se ha hecho el Real decreto. Por lo tanto, lo 
que se ha hecho es actualizar la moción a la existencia del Real Decreto. La otra parte del texto que cambia 
bastante es en el acuerdo CUARTO cuando decía “Instar a los gobiernos de la Generalitat y del Estado a abrir 
comisiones de investigación”, como el propio Real Decreto ya pone que pueden regular la creación de órganos de 
vigilancia y demás, puede “instar a que se creen esos órganos de vigilancia”. 
I per altra banda volia comentar que la part que afecta com a Ajuntament, que és l´acord TERCER, ja s´ha posat en 
marxa desde l´OMIC un servei d´atenció especialitzada en tema de clàusules sòl. Aquest servei, tot i estar a 
l´espera que la Generalitat passi una fulla de ruta, de com actuar davant de les reclamación, ja s´han avançat a això 
i ofereixen un servei d´atenció al consumidor els dimarts i els dijous de moment, si no hi ha un allau, i sinó ja obririen 
més dies. Aquest servei consistirà en una primera visita a on el consumidor portarà la seva hipoteca i s´analitzarà 
per veure si té clàusules sòl o no. Se li donarà un formulari molt senzill perquè l´adreci al seu banc i un cop rebi la 
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resposta del banc, o no la rebi, pot tornar  i s´avaluarà la resposta que se li ha donat i se l´indicarà com pot seguir 
reclamant o quines conseqüències té l´acord amb que hagi arribat amb el Banc. 
 
Sr. J. ÁVILA: Está totalmente de acuerdo con el Sr. E. Giráldez, en que es un parche. Hará un análisis más allá y 
cree que este Real Decreto se ha hecho para no tener que hacer otro rescate bancario porque cree que si tuvieran 
que pagar todas las sentencias, lo harían. Nos han tomado el pelo los Bancos durante todo este tiempo. Agradece 
que lo reconozca y ahora que tienen la asamblea en Ciudadanos que luchen para que meta más caña a nivel estatal 
con todas estas cosas. 
I a la Sra. M. Zapata li dóna la raó. El que ha passat és que les negociacions de si ficar això o altra, són fins l´últim 
moment i pràcticament no ha donat temps. La propera vegada ho faran arribar. 

 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

Núm. 9.- MOCIÓ QUE PRESENTA SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE VALLIRANA 
SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE CAIXES-NIUS PER A RATPENATS   
 
 
Es retira del Ple, per poder treballar més endavant amb l´equip de govern, amb la finalitat de 
poder combatre les plagues de mosquits. 

 
 
Núm. 10.- MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER VALLIRANA PER A LA 
DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I DE LES CONDICIONS DE VIDA 
DIGNA DE TOTES LES PERSONES PENSIONISTES 
 
Explica i llegeix aquest punt el Regidor Sr. O. Rodríguez. 
 
El sistema públic de pensions, pilar fonamental per garantir una vida digna a les persones que, 
per edat o altres circumstàncies, ja no poden treballar, pateix des de fa uns anys un atac sense 
precedents per part del Govern de l'Estat. Les reformes dutes a terme en les últimes legislatures 
ha abocat al sistema públic de pensions -i a les persones pensionistes- a la ruïna.  
 
A l'agost de 2011, mitjançant la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i modernització de la 
Seguretat Social, es va augmentar l'edat de jubilació als 67 anys; el número d'anys computables 
per al càlcul de la pensió va passar de 15 a 25; i el número d'anys necessaris per tenir dret al 
100% de la mateixa va fixar-se en 37. Tot això pressuposa, d'una banda, un llistó inassolible per 
a moltes persones i, de l'altra, una de les majors retallades de despesa a Europa. 
 
Posteriorment, la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de 
l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, desvincula l'augment 
anual de les pensions de l'IPC. En aquest sentit, això pressuposa, d'acord amb la projecció 
econòmica del llavors Govern de l'Estat, que els/les pensionistes deixarien de percebre 33.000 
milions d'euros en el període comprès entre l'entrada en vigor de la citada Llei i l'any 2022; fet 
que representa una important pèrdua del poder adquisitiu dels/les pensionistes (entorn del 
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15,75%) si tenim en compte les previsions del 2% d'increment del cost de la vida estimat pel 
Banc Central Europeu.  
 
La última reforma del 2013 contempla també una altra retallada per a les pensions futures: la 
citada Llei preveu vincular, a partir de l'1 de gener de 2019, l'import de les pensions de jubilació a 
l'evolució de l'esperança de vida mitjançant una fórmula que, invariablement, disminuirà l'import 
de la pensió inicial de les persones que es jubilin després d'aquesta data. El desenvolupament 
d'aquest factor de sostenibilitat, que condiciona la quantia de la pensió que es percep -és a dir, 
com més temps visquem, menys pensió cobrarem mensualment-, castiga especialment a les 
dones -ja discriminades en el tipus de pensions i quanties percebudes- en tenir una esperança 
de vida major que la dels homes.  
 
D’altra banda, aquesta reforma del 2013 va justificar-se per un informe encarregat pel Govern a 
una comissió conformada per economistes que no tenien gens d’independents. Casualment, la 
majoria tenien vincles amb la banca i les assegurances privades. De fet, les pensions 
constitueixen un negoci molt desitjable per a l’especulació financera que persegueix l’immens 
botí de 120.000 milions d’euros anuals que suposen les pensions públiques. Per això, 
periòdicament encarreguen estudis que demostren la inviabilitat del sistema públic.  
 
Al seu torn, cal remarcar també la bretxa de gènere existent en la percepció de les pensions. La 
pensió desigual que perceben les dones és el resultat de tenir salaris més baixos; de treballar en 
major mesura que els homes a temps parcial; de tenir ocupacions més precàries; o, simplement, 
de no tenir cap tipus d’ocupació. A més, son moltes les dones que no cobren cap tipus de 
prestació. De fet, les dones perceben al voltant d’un 36% de les pensions contributives de 
jubilació del sistema de Seguretat Social. En aquest sentit, la pensió mitjana que reben les dones 
és el 70% respecte a la pensió mitjana global; i el 60% de la pensió que reben els homes. El 62% 
de les pensions de jubilació de les dones està per sota dels 600 euros, mentre que en aquesta 
mateixa situació només trobem el 18% de les pensions dels homes. 
 
Per tots aquests motius, i atès que la disminució progressiva del poder adquisitiu de les persones 
pensionistes és especialment greu si considerem que una part significativa de les pensions es 
troben en nivells de subsistència (fet que aboca a un increment de la pobresa i del risc d’exclusió 
social), el grup municipal de Junts per Vallirana proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents acords: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instar al Govern de l'Estat a que les pensions estiguin contemplades com una partida 
dels Pressupostos Generals de l'Estat. 
 
SEGON.- Mantenir l'edat màxima de jubilació als 65 anys, derogant la reforma que l'allarga als 
67 anys. 
 
TERCER.- Establir fórmules que trenquin la bretxa existent entre les pensions percebudes per 
homes i dones. 
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QUART.- Reimplantar un model de revaloració automàtica de les pensions en relació a l'IPC per 
assegurar el manteniment del poder adquisitiu de les mateixes. 
 
CINQUÈ.- Mantenir el caràcter públic dels serveis de la Seguridad Social, sense privatitzar la 
gestió. 
 
SISÈ.- Augmentar les pensions, començant per les no contributives i les mínimes, fins a arribar 
en la present legislatura a igualar en 1000 euros el salari mínim i pensió mínima. 

 
Sr. O. RODRIGUEZ: En primer lloc, comentar com ja va dir a la comissió informativa, que és una moció que han 
elaborat en col·laboració amb uns companys de la marea pensionista. 
Creu que la moció ho deixa clar i no s´allargarà més. 
 
Sr. E. GIRALDEZ: Votarán a favor de la moción pese a que no recoge muchas de las cosas que ellos reivindican. 
Están a favor de revisar el Pacto de Toledo con el fin de consensuar una reforma del sistema de pensiones que 
asegure su sostenibilidad, suficiencia, transparencia y flexibilidad. También que las personas, que por su profesión y 
su propia decisión, puedan alargar hasta los 67 años, aunque la regla básica sea los 65. Que las personas puedan 
abrirse un fondo de capitalización privado, libremente, aunque estarán al margen del sistema público. También 
defienden las cuentas nocionales, es decir, que cada persona sepa en cada momento de su vida laboral cuanto 
recibiría en caso de que se jubilara. Y están de acuerdo en que se deben limitar las prejubilaciones al máximo. 
También están de acuerdo como dice la moción, en que las pensiones tienen que salir de los presupuestos 
generales del Estado porque ni se puede hacer, como pretende el gobierno del Partido Popular emitir deuda pública 
porque no nos va a dejar Bruselas. Y la propuesta de crear un impuesto nuevo para pagar exclusivamente las 
pensiones pues, aunque no lo descarta, tampoco. 
La moción recoge la preocupación que tenemos ahora con el tema de las pensiones y por lo tanto su voto será 
favorable. 
 
Sr. J.M. ARRABAL: Estan totalment d´acord però li agradaria fer una reflexió. Els pensionistes és el sector més 
vulnerable des de l´inici de la crisi i el més castigat. I hi ha situacions verídiques de situacions límits. Creu que totes 
les forces polítiques, i això s´ha de traslladar al govern central, és un esforç de totes les forces socials per una 
vellesa digna. N´hi ha gent, però bastant gent, que no arriba a final de mes. S´ha de tenir un estudi en profunditat 
per la situació social. ÉS quan més ajuts es necessiten. Hi ha persones a qui no arriba la pensió contributiva i cobren 
una pensió de 361,90€. Hi ha molta gent així. I gent que té dret a pensió, arriba a un mínim i la pensió contributiva 
és la màxima de mínims que pot donar. Hi ha gent que no arriba, tal i com marca la normativa de la llei 
pressupostaria de les pensions, que són 605,10€, que és la pensió mínima si tens dret a pensió. Pensa que és de 
reflexionar. A sobre ha augmentat l´IRPF i hi ha gent que fa anys tenia una pensió més o menys digna, i amb 
l´estancament que hi ha hagut de les revaloritzacions i l´augment de l´IPC, l´ha perdut. Amb el tema de la llum, hi ha 
ajudes de Serveis Socials, però sinó és que no hi ha forma de que arribin. Per això en aquest sentit estan totalment 
d´acord amb aquesta moció i pensen que qualsevol iniciativa que derivi en ajudes a aquest sector de gent gran 
estaran sempre d´acord. 

 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

Núm. 11.- INFORMACIÓ DE L´ALCALDIA 

 

11.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS 2016, DEL NÚMERO 640 AL NÚMERO 738, I DELS 

DECRETS 2017, DEL NÚMERO 1 AL NÚMERO 10  
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11.2. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 21 DE NOVEMBRE DE 

2016 A 16 DE GENER DE 2017 
 

 
Sra. I. VILLAFAINA 

 

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

 

Vol destacar 3 punts: 

1) El dia 9 de gener es va incorporar la tècnica contra el fracàs escolar, que és un dels projectes que té aquest Pla i 

amb moltes ganes de fer un diagnòstic i presentar aquest Pla. 

2) També destacar un projecte que ha començat al mes de gener i que es diu “Join to learn”, que és dels nens de 

quart d´ESO i de batxillerat de l´Institut, que van a fer classes de conversa els quatre coles públics de Vallirana. Està 

dintre del projecte que han començat de voluntariat des de l´Institut per fer activitats als CEIPs dels coles. Pel que 

han anat sondejant es veu que està funcionant molt bé i també s´ha notat que els nens de cinquè i sisè són els que 

en breu vindran a l´Institut i també és una forma de perdre una mica la por a l´Institut, que a vegades hi ha. 

3) Aquest gener hi ha hagut inscripcions a les dues escoles bressol del municipi. Que han obert un altra aula a 

Barrufets, de nadons. No volen que ningú del municipi es quedi sense escolaritzar en aquesta franja d´edat. 

 

Sr. J.M. ARRABAL 

 

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

 

A Cultura destacar el concert de Nadal que va fer a l’església, que va tenir una qualitat excepcional. Felicitar a 

l´escola de Música. I a les festes de Sant Sebastià la gran tasca dels batucaders de Vallirana, que van creixent i 

cada vegada hi ha més persones. També destacar com a novetat la presentació del llibre de Vallirana de l´escriptor, 

periodista i amic, Raul Montilla. I també que estan a la Masia els nous vestits dels Diables. 

Durant el cap de setmana de 10-11 de desembre va haver la recollida de joguines entre la Penya Blaugrana, el Club 

de Futbol, Veterans i Creu Roja. 

Com a esportistes destacar a Martina al campionat d´Espanya de Taekwondo, la plata d´Iker Lozano i el bronze del 

Sergi. 

I per Sant Sebastià com a novetat aquest any la quedada familiar. 

Aprofita per felicitar a totes les entitats que col·laboren i organitzen, pels valors socials i la tasca que fan al poble. 

 

Sra. R. GARCÍA 

 

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

 

Dir que des de Serveis Socials estan treballant de valent en fer les bonificacions d’escombraries d´ofici. De moment 

en aquest mes començaran a fer 27, que són usuaris del SAD i faran la notificació per carta i després també per 

Junta per tal de que tinguin constància de que faran la bonificació. 

Dir que la Cavalcada de Reis va comptar amb la Fada Irana, des de finals de desembre fins a la Cavalcada. 

 

Sra. E. ROMERO 

 

Informa de les activitats de Recursos Humans, Serveis Generals i Participació Ciutadana i Transparència 
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A nivell de participació ciutadana tenim actiu el tema del PAM. Sabeu que han enviat a totes les cases un fulletó a 

on hi havia tot el tema del PAM per aquesta legislatura 2015-2019 i en una primera valoració veuen que hi ha una 

baixa participació de la gent en aquesta enquesta. La han fet arribar a casa. La tenim a la web activa i perquè la 

gent hi pugui entrar. Han tingut dues persones treballant amb My First Job intentant a peu de carrer perquè la gent 

pugui donar el seu parer amb aquest document. Actualment tenen 179 enquestes, entre la web i a peu de carrer, i 

animen a la gent i a tots els grups a difondre aquesta informació i a que la gent hi participi i pugui dir la seva. 

Aquesta enquesta estarà fins el dia 31 de març i sobretot aprofitaran per divulgar-la a la propera fira de salut i natura 

al mes de març. 

Es farà en aquesta mateixa fira un curs de desfibril·ladors, que s´han col·locat en diversos llocs del municipi i gent 

de l´Ajuntament i entitats que estan molt properes a aquests desfibril·ladors sí que van rebre la formació. Però hi 

haurà unes 25 places per poder gaudir d´aquest curs. Properament ja informaran a la web de com es poden 

inscriure i accedir a aquests cursos. 

A nivell de Recursos Humans seguint en la seva línia política de foment de l´ocupació pot dir que han pogut donar 

20 llocs de treball. Han fet 15 plans d´ocupació. Han contractat a 2 peons de neteja viaria, 2 oficials de paleta, 2 

peons, 2 pintors, agents cívics, conserges, 2 administratives. I el seu company de l´àrea de Joventut comentarà el 

tema de les aules d´estudi. Segueixen intentant que la gent dels plans d´ocupació segueixin fent reinserció laboral. 

Segueix en marxa el projecte My First Job i és l´oportunitat que donen als joves recentment titulats durant un mes i 

que puguin posar al seu currículum que han estat treballant en una Administració Pública. 

I dir de l´oferta pública que tenen pendent que encara queden, no han dit dates d´examen, dels processos oberts de 

la plaça d´arquitecte, la plaça de tècnic auxiliar de fires i festes. 

I també hi ha tres persones en pràctiques: dos en l´àrea d´informàtica que venen de l´IES Bernat el Ferrer, d´un cicle 

formatiu de grau superior i una altra de l´IES Esteve Terrades de Cornellà, d´un cicle formatiu en el departament de 

comunicació. 

 

Sr. A. LLORCA 

 

Informa dels actes fets per part de la Regidoria de Joventut 

 

Comentar que actualment estan encara amb les aules d´estudi intensives fins el 5 de febrer, obrint entre setmana 

fins les 12h de la nit i els caps de setmana fins les 9 del vespre, perquè els estudiants universitaris puguin estudiar 

pels exàmens finals i qui vulgui també pot anar-hi. 

A les festes de Sant Sebastià les activitats de joventut més destacades: el primer campionat de BMX, de scooter i de 

skate. També el campionat de FIFA i el Ravel Football. 

També avançar que juntament amb la Regidoria d´Ensenyament estan organitzant unes jornades d´orientació 

acadèmica pels alumnes de quart de l´ESO de l´Institut que es faran durant el mes de febrer. Hi haurà diverses 

xerrades, tallers, experiències d´antics alumnes. I les han organitzat per facilitar a aquests joves que estan a quart 

d´ESO a decidir quin batxillerat faran i que tinguin més fàcil saber què estudiar de cara al futur. 

 

Sr. A. LAFONT 

 

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

 

Vol comentar dos punts, en principi les obres que estan a punt de començar o que estan en execució a efectes de 

via pública, que estaria parlant de la pça. Paris que està a punt del seu immediat inici, a l´igual que tota l´Av. Selva 

Negra, que agafa de la Barquera fins a l´Olivera. Els asfaltats que estan actualment realitzant: com és el c/ 

Bonavista que estan arreglant avui i demà; i el passatge d´Olesa de Bonesvalls que s´ha fet. Són conceptualment 
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les actuacions més immediates que estan a punt. A part del pla de voreres, que ja estan gairebé acabades totes les 

que han plantejat. I fins i tot la baraneta que han col·locat al costat de l´ascensor. 

L´altre punt és comentar el tema del pàrquing de la Rambla de la Sobirania, que finalment dijous de la setmana que 

ve constituiran comunitat de propietaris i estan arribant a uns certs acords amb els propietaris, però això no toca 

encara. 

Comentar que estan acabant de regularitzar alguns elements, com el tema del pàrquing de la Sobirania amb 

constitució de comunitats. 

 

Sra. N. RUIZ 

 

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

 

Vol donar a conèixer una mica les dades d´inserció laboral de treballs dels serveis que l´Ajuntament posa a 

disposició dels ciutadans des de la Regidoria. Això vol dir que és l marge dels plans d´ocupació que es fan des de 

RRHH. 

En primer lloc, des del servei d´ocupació i intermediació laboral han trobat feina 43 persones i això suposa en relació 

a les ofertes que gestionen, un 45,58% d´inserció. 

Per altra banda, a través del curs del certificat de professionalitat d´atenció sociosanitària per a persones depenents 

en institucions socials, dels 11 alumnes que vam tenir al 2016, 5 han trobat ja feina i s´ha de dir que les pràctiques 

les van acabar el dia 25 de juliol. Així que en qüestió de 3 o 4 mesos, tenint en compte l´agost, més d´un 50€ ja té 

feina. 

En relació als cursos de formació contínua que tenen una mitjana d´uns 12 alumnes per curs han trobat feina 10 

persones ja. 

Dels diferents programes que es porten a terme des de l´Ajuntament, dels que participem, el programa Vallirana 

Emprèn s´ha format una cooperativa i dues societats civils professionals. El programa RMI, que és per persones que 

estan cobrant la renda mínima d´inserció s´han contractat ja a 8 persones. El programa Joves per l´ocupació que va 

tindre 5 participants aquest any, 4 d´ells ja han trobat feina, 3 directament relacionats amb la formació. I el programa 

treball i formació-PANP-RMI, 6 treballadors s´han contractat al 2016. 

Relacionat amb la subvenció de foment i millora de l´ocupació aquest any s´han contractat 20 persones gràcies a la 

subvenció i s´han donat d´alta 19 nous autònoms. Això traduït amb import de subvenció del crèdit inicial que hi 

havia, que eren 75.000€, al final s´ha acabat atorgant 93.100€. 

 

Sr. O. SUÑÉ 

 

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

 

Com ja ha comentat la seva companya, la contractació d´agents cívics i de personal de neteja viaria, podria donar 

unes dades i aprofitant una mica que aquests serveis el que s´intenta és conscienciar a la gent de que tenim que 

cuidar el nostre entorn perquè fa falta i és necessari poder gestionar millor els nostres residus i  intentar que el 

nostre poble sigui més net. Els agents cívics a partir de que van fer l´anterior campanya i continuaran amb la 

conscienciació en la tinença de gossos i la responsabilitat de la cura de deixar nets els carrers. De tenir-los dintre de 

l´ordenació que tenim dins la nostra Ordenança. Dir que amb la campanya anterior podem veure una evolució dels 

últims anys, de tota la feina que s´ha fet amb els gossos, i que al cens del 2011 havien 41, al 2012 31, 2013 42 i a 

partir de 2014 vam pujar a 121, 154 i 190. També dir que les llicències de gossos perillosos amb aquestes 

campanyes de sensibilització, p.e. al 2011 que només havia un atorgament d´una llicència en tot l´any, a 2016 hem 

passat a 29. I també que amb aquestes campanyes estem aconseguint que els propis gats estiguin censats. Des del 

2011 que no hi havia cap censat, hem passat de tindre 8 al 2014, 11 donats d´alta al 2015 i 21 al 2016. Aquesta 

feina és conjunta també amb l´actuació de la Policia en aquest control que s´està fent. 
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Sobre el tema de la neteja viària dir que encara les dades de recollida de voluminosos i poda estan augmentant i 

que la rebuda del nou sistema d´avís, que es el whatsapp o el mail, estan donant bons resultats. Encara ens trobem 

que la gent és una mica incívica i no fa bon ús d´aquest servei. Dir que per exemple entre el 2016, en restes de 

poda, vam tenir un total per mesos: al gener, 159; al febrer,146; al març, 113; a l´abril, 151; al maig, 156; al juny, 

166; al juliol, 229;  a l´agost, 181; al setembre, 229; a l´octubre, 132; al novembre, 202 i al desembre, 196. En 

percentatge es veu alt. Per mes surt gairebé a 10 per dia de recollides de poda i també a 10 per dia en tema de 

voluminosos. En tema de voluminosos ens trobem que la gent no truca per poder fer les seves recollides. 

Demanaria des d´aquí que la gent sigui una mica més cívica. 

També anunciar que en breu es col·locaran mecanismes per invidents als semàfors de la Rbla. Sobirania i del 

Caprabo per facilitar la mobilitat d´aquestes persones amb discapacitats visuals. 

També dir que estan mirant de recuperar, per temes de seguretat, un projecte que tenien a sobre de la taula però a 

l´anterior legislatura per temes econòmics no el van poder tirar en marxa, i és intentar posar, i en altres pobles està 

funcionant correctament i estan donant percentatges de reducció de nivells de delinqüència, el sistema de vídeo 

vigilància. Estan fent l´estudi sobre a on instal·lar aquest tipus de servei per poder donar més garanties i seguretat. 

 

Sr. J. URREA 

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

 

Al pressupost de l´any 2016 hi havia una partida que era per rehabilitació dels vestidors de la pista poliesportiva. 

Tenien un estudi i la idea inicial al 2016 era desenvolupar aquestes feines aprofitant les festes de Nadal. Després de 

l´estiu passat, els equips de Serveis Tècnics desenvolupen la idea en un projecte executiu, que s´ha fet íntegrament 

des de Serveis Tècnics. I amb aquest projecte el que es troben és que el temps de realització de l´obra se´n va a 

casi 4 mesos, més temps del que en principi tenien previst. Decideixen postergar la realització d´aquestes obres a 

l´estiu i s´iniciaran al juny per aprofitar aquests mesos d´estiu, intentant que aquestes obres ocasionin les menors 

molèsties possibles als usuaris i equips que utilitzen aquesta pista poliesportiva. Això potser ha ocasionat alguna 

problemàtica, i sembla que se´ls ha acusat de que són uns mentiders i no compleixen. En aquest cas és veritat i no 

han complert. Van dir al 2016 i no s´haurà fet al 2016, però si tot va bé aquest projecte  iniciarà l´obra al mes de 

juny. És una rehabilitació integral dels vestidors, així que en principi l´únic que quedarà en peu seran les parets i es 

farà tot de nou. Esperen que això doni el servei que els jugadors/es de la pista poliesportiva es mereixen. 

Per altra banda, en quant al pavelló, aquesta obra segueix en marxa. Com sabeu es va adjudicar a un equip 

d´arquitectes la realització del projecte executiu i estan treballant. Potser heu vist per la Barquera una sèrie de 

màquines treballant. Han estat fent un aixecament topogràfic més concret i exacte de la zona i alhora han estat fent 

un estudi geotècnic per mirar quina era la composició del sòl. Estan en aquests moments treballant amb l´ACA pel 

fet de fer un pavelló al costat de la riera. També estan parlant amb l´Agència d´Esports de la Generalitat. Avui mateix 

ha anat a parlar amb Bombers. En definitiva és un projecte que va seguint el seu curs, complint en principi els seus 

passos previstos i dir que, si tot va bé, mitjans de 2018, abans o després de l´estiu, ja ho veurem, poder inaugurar 

aquesta obra i poder donar aquesta infraestructura a les entitats que tant ho necessiten i ho estan esperant. 

 

Sra. ALCALDESSA: Vol fer una breu informació de com està la Variant. Va haver-hi una petita aturada de les 

obres, per les vacances de Nadal i ara han tornat les obres. Quan va haver el canvi de govern a l´Estat espanyol, 

des d´Alcaldia van fer unes cartes adreçades al nou Ministre de Foment, Sr. Íñigo De la Serna, també al Secretari 

d´Estat, Sr. Julio Gómez-Pomar i al Secretari General d´Infraestructures, Sr. Manuel Niño, a on els hi recordaven la 

importància d´aquesta obra i de que estiguessin a sobre perquè actualment és l´obra més important d´execució del 

Ministerio de Fomento a la comarca del Baix Llobregat i que no està aturada. Perquè hi ha altres obres de la 

comarca del Baix que estan aturades, com l´enllaç a Sant Boi i l´enllaç de Sant Andreu de la Barca. La Variant de 

Vallirana no està aturada i les obres continuen. Les cartes que va contestar el Sr. Julio Gómez-Pomar indicaven que 

les obres avançaven a bon ritme i que estaria encantat la visita d´obres amb la data que acordin. Esperen que pugui 

ser així i que no estiguin a sobre. També estaran molt atents i demanaran també actuació conjunta de tots els grups 

http://www.vallirana.cat/


1032.01.2017 

Página 28 de 31 

 
 

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

 

amb representació a Madrid si hi ha algun projecte de pressupostos generals per 2017 per a que hi hagi partida 

suficient per enllestir la Variant. Pel 2017, impossible però pel 2018 que pugui estar enllestida. 

Van fer cartes a la Ministra de Sanitat, Sra. Dolors Montserrat, que viu a Vilafranca, també per recordar-li perquè 

sempre ha estat aquí a Vallirana quan ha vingut algun membre de l´anterior govern de Mariano Rajoy. I també al 

nou Delegat de Govern, Sr. Enric Millo. Per recordar-li a tots que estem aquí a Vallirana, que hi ha les obres i que 

han d´avançar. 

 

 

Núm. 12.- PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Només traslladar una informació: la Xarxa Solidària de Vallirana els hi ha fet arribar un 

manifest, que estan movent  i enviant a tots llocs i ho estan movent amb els seus canals de comunicació. És un 

manifest amb el nom “Casa nostra, casa vostra”. El que fa és instar i pressionar a les institucions europees per tal de 

continuar buscant solucions a la problemàtica de la crisis migratòria i de refugiats. Una crisi que s´ha estancat i ha 

quedat bastant buida. Hem de tenir en compte que els drets es continuen vulnerant sistemàticament i que encara no 

s´ha donat la solució per part de les institucions europees. I aquest manifest el que demana és el màxim número 

d´adhesions i la Xarxa Solidària els hi ha demanat que ho presentessin aquí també. Arran d´això i en part per aquest 

manifest, s´ha convocat una manifestació el proper 18 de febrer a les 16h. a la pça. Urquinaona de Barcelona i 

emplacen a tothom a participar en aquesta manifestació i continuen defensant els drets dels refugiats per lluitar en 

contra d´aquesta problemàtica. 

 

Sr. E. GIRÁLDEZ: Té un prec i una pregunta. El prec és, después de comentar las obras que van a hacer en el 

polideportivo antiguo, però saben que ha habido una problemàtica este fin de semana por quejas de mucha gente 

de que no han podido jugar, o bien han tenido que, por culpa de la lluvia, trasladar las porterías y achicarlas. Pediría, 

si puede ser, hasta que empiecen las obras, se pusieran unes lonas por lo menos para que la lluvia y el aire no 

entraran. Y darle una situación a la pista más adecuada porque se están viendo que realmente los días que llueve o 

hace mucho viento no se puede practicar el fútbol en el polideportivo. Por eso piden que se pongan lonas. 

La pregunta sería: nosotros tenemos en Vallirana la empresa de la concesión administrativa de explotación de 

serveis funeraris de Vallirana, la empresa Hospitalet Baix Llobregat, S.L., i a la web de l´Ajuntament l´import 

d´adjudicació no està penjat. És una adjudicació per 50 anys, de data 2008 fins el 2058, però l´import d´aquesta 

adjudicació no està penjat a la web. 

 

Sr. J. ÁVILA: Com ha comentat abans, hem tingut un Ple que l´equip de govern ha ficat dos punts, mocions 

socialistes. Entén que li diran que moltes coses s´aproven per l´equip de govern i per això vol demanar si li poden fer 

arribar les actes de les Juntes de Govern municipals perquè sinó no s´enteren de res. Fan la informació de govern 

però també volen veure del que es parla. 

Hi ha com una sensació, perquè no sap si és cer o no, de que hi ha un increment de robatoris al poble. Volen 

preguntar si és veritat o potser simplement és una paranoia col·lectiva, que ha arribat entre whatsapp i facebook van 

arribant informacions de si hi ha una furgoneta, de si faran veïns vigilant. I si no hi ha un increment, informar a la 

població perquè estiguin tranquils en aquest sentit. 

També portava preguntes del poliesportiu. El Sr. Urrea ha explicat molt bé el tema del vestuari. El Sr. Giráldez ha 

afegit que es va suspendre un partit quan plou. Estan totalment d´acord en que es posi una solució. També creu que 

va haver un problema amb l´enllumenat i també es va suspendre un partit per l´enllumenat. Està bé fer el 

poliesportiu nou, però tot el temps que quedi que no s´hagin de suspendre partits i fent tots els esforços possibles 

per a que el que tenim, que seguirem tenint, que estigui bé. 

I per últim, ara fa un any van presentar una moció que es deia “Moció per la creació i gestió d´un parc públic d´horts 

socials” i entén que si ara pregunta com està la cosa li respondran que no ho saben. Vol que li expliquin com està la 

cosa per escrit. Entén que ara no tindran res preparat. 
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Sr. J. BUSQUET: També portava el tema de seguretat ciutadana perquè sembla que preocupa bastant el tema 

aquest, sobretot la zona de la Llibra Casanoves i aquelles zones d´allà a baix, que hi ha bastant queixa. 

De l´esportiu com ja s´ha comentat també, demanarà pel tema papereres. Per exemple, al voltant del poliesportiu, 

no hi ha ni una sola paperera, que seria la zona del parc i demés. 

També li preocupa el tema del vandalisme. Hi ha els agents ciutadans que van vigilant, però no només si la gent 

deixa brossa a fora. Tot el tros que hi ha entre la zona de la fàbrica del cotó, ja es veu com estan les valles, tot 

estimbat, tot trencat, tot trinxat. No sap quin horari fa aquesta patrulla cívica però potser valdria la pena que fora 

d´aquestes hores, quan hi ha tota aquesta canalla, ja sigui a Serveis Tècnics o estan sota de l´escala. Són gent jove, 

s´esveren una mica i la lien. Ja ho sabem, però si estiguéssim una mica pendents, es trencarien bastants menys 

coses com és el fanal del parc central. És un tema d´insistir una mica tot plegat. 

 

Sra. A. KIRCHNER: Només dues coses. Els hi ha comentat que en el parc central i a l´escola Pompeu Fabra 

aquesta mena de cautxú que s´ha posat en la zona dels gronxadors, que s´ha cobert amb aquest terra tou, crea una 

certa incomoditat perquè al parc central ha fet que quedi tot més ensorrat, tant els bancs com els gronxadors. Això 

molesta una mica. I a l´escola Pompeu Fabra entra sorra dins la zona marcada en els gronxadors i el terra tou no 

serveix tant com si no entrés sorra. Potser s´ha de posar una mica algun nivell, protecció, alguna fusta perquè no 

entri tanta sorra. 

El que és el tros de camí des de l´aparcament de la pista poliesportiva fins a la piscina, passant per darrera de la 

pista, allà consideren que hi ha una mica de caos amb el trànsit fa anys. Ara potser a l´hivern no és tan evident però 

a l´estiu sí. No es veu si pots aparcar, has de fer marxa enrere. I pensen que potser seria convenient regular 

d´alguna manera. O un senyal limitant el tram de càrrega i descàrrega o alguna cosa perquè marxa enrere anant 

ràpid és una mica perillós. Que convisquin els vianants amb els cotxes en un carrer tan estret, es pot fer alguna cosa 

per millorar-ho. 

 

Sra. M. ZAPATA: Reconeix que no ho ha anat a mirar perquè no ha tingut temps però se li han queixat veïns i 

veïnes del c/ Xile a dalt de tot, que es veu que hi ha un gran cactus que dificulta el pas per la vorera i envaeix la 

calçada. Parlant d´incivisme de joves aquella zona es veu que és un dels racons dels joves i sempre està molt brut. 

Els hi demanen si es pot treure el cactus i d´altra banda també els hi comenten que el cablejat elèctric d´aquella 

zona està molt baix. No ho ha vist, però li han dit els veïns/ïnes de la zona. 

Avui han aprovat una moció presentada per CIU respecte la pobresa energètica i voldrien saber si des de Serveis 

Socials, tenint en compte que s´han disparat els preus de l´electricitat, si s´han pres mesures o s´ha fet un nou 

protocol tenint en compte  que hi haurà més famílies que desgraciadament seran noves protagonistes de la pobresa 

energètica. 

També voldria consultar perquè abans l Regidora Sra. N. Ruiz ha comentat que estaria oberta l´oficina d´atenció al 

consumidor pel tema de les clàusules sòl els dimarts i dijous. Demana si pot especificar l´horari. 

El butlletí municipal Viure a Vallirana i altres documents que s´envien no arriben com a mínim a Vallirana Parc i 

Selva Negra. No sap si hi ha altre zones de Vallirana a on tampoc arriba però els dos darrers números de Viure a 

Vallirana en aquesta zona no s´han rebut. 

 

Sra. ALCALDESSA: En quant al que comentava el Regidor Sr. O. Rodríguez té tota la raó. Va haver un moment en 

que es parlava molt de tota la crisi de refugiats i lamentablement ara no surt tant a les notícies. I sembla que si no 

surt, que ja ha acabat i el drama continua. Sí que hem vist algunes imatges del fred que estan passant i la situació 

dels que encara perduren a Grècia. I totes les situacions que no sabem però que existeixen. Li sembla perfecte fer-

nos ressò d´aquesta aposta i també farem notícia per tots els mitjans i animar a la gent que vagi a aquesta 

manifestació del 18 de febrer. 

Pel tema del Viure a Vallirana recullen el comentari. Des de Comunicació van apuntant la gent que diuen que no els 

hi arriba i li diuen a l´empresa, per valorar si està arribant bé a totes les cases. Sí que saben que hi ha moltes cases 
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de Vallirana que sí que ho reben. No saben si puntualment en algun carrer o en algun lloc no arriba. Si tenen 

localitzats aquests carrers que els hi facin saber per poder saber què ha pogut passar i també per saber que poden 

enviar el calendari o el programa de festes. 

Pel que són tema de queixes recomana la utilització de l´aplicació de Vallirana al mòbil, que té un apartat de queixes 

i es poden fer fotografies. Es rep pel Dpt. d´Alcaldia i donen resposta. En aquest cas si és enviar un calendari o la 

revista, prendre nota de la queixa i proposar solució. L´aplicació també permet enviar als emails dels Regidors o 

adreçar-se a les instal·lacions municipals. 

 

Sr. J.M. ARRABAL: En relació al tema de la lona, va ser un dia de pluja que va entrar aigua i van haver de 

suspendre el partit. Es va magnificar bastant per les xarxes socials i van estar mirant-ho. Li sembla que feia temps 

que no passava a Vallirana d´haver de suspendre un partit per les pluges. I ho estan valorant. De fet volen fer una 

proposta però sí que es troben amb inconvenients de que una lona a aquesta alçada té un pes i han de reforçar una 

mica l´estructura. I s´ha de buscar el cost que pot tenir això i si és factible. 

Del tema de l´enllumenat aquest matí ha passat el tècnic i ha comprovat que funcionava. Va venir l´associació 

esportiva de futbol sala i no funcionava. Va estar ell personalment intentant solventar-ho, parlant amb el Director del 

CEM, però no es va poder arreglar en un termini de temps tan curt. Buscaran un sistema que agilitzi casos d´aquest 

tipus. 

 

Sra. E. ROMERO: Contesta al Regidor, Sr. J. Ávila, que hi ha un apartat a la web a on estan penjades totes les 

Juntes de Govern. Està actualitzada la web a data 25 de gener d´aquest any. Estan totes penjades, excepte la 

d´aquest dilluns que encara no estarà passada però si té qualsevol problema estan. No pot estar penjada la del 

dilluns d´aquesta setmana perquè l´aproven a la sessió següent. A nivell de Secretaria amb això hem millorat 

moltíssim i agraeix tota la labor que fan des de Secretaria perquè estan a punt, tot el mecanisme i l´engranatge que 

correspon de tenir tots els acords, etc. és un esforç i es tracta perquè tothom tingui amb total transparència, la 

ciutadania pugui accedir als acords que s´han pres en aquestes Juntes. Si hi ha alguna cosa que no es veu, ho pot 

demanar perfectament, però l´accés la ciutadania la té a la web. I és un accés fàcil: ajuntament\consistori\juntes. 

 

Sra. N. RUIZ: L´horari de l´OMIC és de dimarts de 09:30 a 14:30 i dijous de 09:30 a 14:30 i de 16:00 a 18:30. De 

tota manera hi ha la notícia sobre el servei d´orientació i assessorament en temes de clàusules sòl. Està a la pàgina 

de l´Ajuntament i  per facebook. A part de que estan pendents d´editar un fulletó o díptic en suport paper per fer 

arribar a més gent. 

 

Sr. O SUÑÉ: Començarà pel tema de l´incivisme, que és una tasca més d´educació i aquest esforç anirà per aquí- 

Està dintre d´una campanya “Ben fet, ben net” i tot aquest tema de l´incivisme s´està acabant de programar les 

campanyes. També intentarà que el cos de Policia posi una mica més d´èmfasi en aquest tipus de vandalisme, que 

a la fi després suposa una despesa per l´Ajuntament. 

Sobre el c/ Xile traslladarà aquesta problemàtica del cactus i de la neteja. A veure si poden reforçar i mirarà ell in 

situ. No en tenia coneixement i ho posarà en coneixement dels tècnics. 

El tema del cablejat, si és de la companyia elèctrica o de l´enllumenat ho miraran. Si és de la companyia faran el 

requeriment perquè ho col·loqui a l´alçada corresponent i si és de l´enllumenat públic faran ells amb la concessió 

que tenim de manteniment. 

En quant a l´empresa concessionària del Tanatori, li dirà. No sap el preu. 

I en quant al tema dels horts socials sincerament ho tenia sobre la taula però encara no han iniciat cap procediment. 

Sobre el tema de la preocupació pels robatoris dir que estem amb robatoris. No és excessiu i encara continuem per 

sota de la mitja del Baix Llobregat, o de la mitja de Catalunya, però sí que al mes de desembre juntament amb 

l´Alcaldessa van tenir una reunió amb Mossos d´Esquadra per un tema d´aquesta problemàtica. Aquests últims dies 

hem tingut una patrulla fixa gairebé a totes hores. Inclús avui ha estat tot el matí per aquí. Es treballa amb 

incidències per reforçar els serveis. Dir que p.e. dades que té de robatoris a domicili del mes de desembre de l´1 al 
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31 de desembre: en dilluns, 5; en dimarts, 6; en dimecres, 4; en dijous, 9; en divendres, 5; en dissabte, 4 i en 

diumenge, 4. Normalment aprofiten horaris en els quals les persones no hi són a casa. Per això es reforcen tant els 

matins i les tardes en temes de Policia. Però si va al mes de gener, amb dades de l´1 al 20, pot dir que hem tingut: 

en dilluns, 1; en dimarts, 3; en dimecres, 0; en dijous, 1; en divendres, 1; en dissabte, 0 i en diumenge, 0. Hi ha 

hagut una davallada en quant han posat èmfasi i demanat reforços a qui realment té les competències en seguretat, 

que són Mossos d´Esquadra. Van tenir aquesta reunió que va ser positiva, però això no significa que ens tinguem 

que relaxar, com ha anunciat abans, recuperant aquest projecte de videovigilància per facilitar el treball de la nostra 

Policia i inclús de Mossos d´Esquadra si fes falta. Tenen que concretar el tema d´on ho instal·len i quin benefici 

sense haver de fer una despesa molt gran, però í que donin la màxima informació pel tema de seguretat. Torna a dir 

que estem per sota i s´està maxificant. Els coneixements que hi ha a la xarxa fa que creiem que és més, però estem 

per sota de la mitja del Baix Llobregat i per sota de la mitja de Catalunya. Robatoris n´hi ha, no diuen que no n´hi ha, 

però podem estar tranquils perquè els cossos de seguretat, tant de Mossos com de Policia Local està treballant i 

estan fent la millor feina. El 100% no creu que ho puguin aconseguir, però intentaran reduir, sobretot amb el tema de 

videovigilància. Ja hi ha pobles que ho tenen instal·lat, p.e. a Platja d´Aro van baixar un 64%. Ja hi ha dades i hi ha 

pobles que han posat aquests sistemes i intentaran aplicar-los també a Vallirana. 

 

Sr. J. URREA: Pel que fa al tema del poliesportiu que ha preguntat la Regidora Sra. A. Kirchner, dir que a dintre del 

que és aquest projecte de la reforma dels vestidors la idea és puntuar com a millora la reordenació de l´entorn que 

es faci. És a dir, la idea de reordenar els aparcaments tant els que hi ha davant, com els que hi ha per darrera la 

pista. Hem de tenir en compte que amb aquesta reforma dels vestidors i per complir amb la normativa, els jugadors 

que surtin dels vestidors en lloc d´anar cap a l´esquerra i entrin a la pista com fins ara, ho fan al revés. Aniran per la 

dreta i entraran per una porta que hi ha a la dreta. I el públic entrarà per l´esquerra. Han d´estar totalment separades 

les entrades d´esportistes i públic. Per complir aquesta normativa es posarà una tanca a la sortida dels vestidors, 

que ara no hi és. Ara hi ha una vorera. Aquesta tanca limitarà una mica més cap endarrere i el deixarà encara més 

estret. I la circulació dels vehicles encara serà molt més complicada. Pensen que és una idea a la que han estat 

donant voltes, si prohibir directament o només deixar accedir a persones amb mobilitat reduïda i vehicles de dues 

rodes. Al final han optat per aquesta opció: donaran punts en funció de les empreses que vulguin optar a aquesta 

rehabilitació i la reforma amb pintura de tot el que és l´entorn. Seran punts que es donaran en quant a millora de tota 

aquesta gestió d´aquest espai. 

 

Sr. O SUÑÉ: Del Pompeu, ho recull i el tema de l´alçada mirarà les molèsties que pugui ocasionar. Si que és ert que 

al pujar el terra i ser més sòlid haurà fet que el banc quedi més soterrat. Igual és una errada d´execució que han fet i 

ho intentaran subsanar. 

 

Sra. I. VILLAFAINA: Comentar que no tenen cap queixa oficial. Suposa que també dilluns tenen reunió de Consell 

Escolar i un cop al mes fan reunions per tractar tot el tema de manteniment. Així que ho posaran a la llista de coses 

a fer. 

 

Sra. ALCALDESSA: Falta contestar el tema del protocol de Serveis Socials. 

 

Sra. R. GARCIA: Estan treballant en què faran. Al febrer convocaran una Taula de Cooperació a on explicaran com 

actuaran, però dir que si coneixen alguna família que pot patir, que no pot pagar els subministraments, que vinguin 

als Serveis Socials que ajudaran i a cap persona li tallaran la llum ni l´aigua. Si la família no pot pagar-ho, ho pagarà 

l´Ajuntament mitjançant un ajut social. Per això no patiu que no quedarà ningú sense subministrament. 

 
 
I sense cap més tema a tractar, la senyora Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 20:40 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 
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