
Per Omar Rodríguez

RESUM DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL 26 DE MAIG

APROVADES LES MOCIONS SOBRE LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ PER
ELABORAR PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS I SOBRE LA LLUITA CONTRA LA
POBRESA ENERGÈTICA I LA DEFENSA DE LA LLEI 24/2015

Al passat ple de l'Ajuntament del 26 de maig de 2016 Junts per Vallirana va presentar dues
mocions. La primera, proposada per Si es pot – Si se puede Vallirana i presentada conjuntament,
sobre la creació d'una comissió que elabori pressupostos participatius. La segona, una moció en
defensa de la llei 24/2015 (Iniciativa Legislativa Popular elaborada als carrers que va recollir més
de 145.000 signatures, que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i que va ser
portada al Tribunal Constitucional pel govern en funcions del Partit Popular el passat 29 d'abril) i de
rebuig a l'anul·lació per part del Tribunal Constitucional del decret en matèria de pobresa
energètica: creiem que des dels municipis, des dels barris, des dels carrers i, al seu torn, des dels
ajuntaments, cal presentar batalla al Tribunal Constitucional per evitar l'anul·lació del drecret i de la
llei 24/2015. Ambdues mocions van ser aprovades. 

Des de Junts per Vallirana vam votar en contra dels nous preus fixats per Aqualia (empresa que
gestiona pràcticament la totalitat del subministrament de l'aïgua i del servei de clavegueram) per a
l'escomesa de connexió a la xarxa de clavegueram (defensem la municipalització dels serveis
públics i, per tant, no votarem a favor de cap empresa que gestiona serveis públics i que fixa preus
més elevats pels mateixos) i ens vam abstenir a la modificació pressupostària on es plantejaven una
serie de noves inversions no previstes inicialment al pressupost de 2016.  

A continuació us presentem el resum del ple.

1) Primera part del ple: modificació pressupostària, tarifes per a l'escomesa de
connexió a la xarxa de clavegueram i Pla de Joventut Local

*Els punts 1 i 2 del ple de l'Ajuntament es va presentar l'aprovació de l'acta del de l'anterior ple (7
d'abril de 2015) i es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2015 (la liquidació indica
que hi ha un romanent de tresoreria -un superàvit- de 2.238.723,44 euros). 

- Punt 3. Modificació bases execució del pressupost municipal 2016

En aquest punt del ple vam votar abstenció perquè, malgrat les explicacions per part de l'equip de
govern, el qual informava que l'aprovació d'aquest punt pretén fer més àgils inversions de
determinades partides, no ens va quedar clara la proposta. Adjuntem els articles que s'incorporen a
les bases d'execució del pressupost, aprovades amb els vots favorables del PSC i de Ciutadans: 

“Article 43. El canvi de finançament d'inversions previstes al Pressupost que no impliqui
l'augment del import de la inversió, serà aprovat pel decret d'Alcaldia previ informe
d'intervenció.
Article 44. Es podran fusionar d'ofici les partides d'inversió que malgrat pertanyin a
excercicis diferents i tinguin codi de projecte divers, corresponguin al mateix concepte”.

Votació. A favor: PSC, Ciutadans | Abstencions: Junts per Vallirana, ERC, CiU, Si es Pot. Punt Aprovat.

- Punt 4. Modificació pressupostària



En aquest punt del ple de l'Ajuntament s'introdueixen un conjunt d'inversions -no previstes
inicialment- al pressupost del 2016. A continuació, adjuntem les partides que s'incorporen:

Partida  Importe

Sentència polígons industrials (2on pagament) 69.643,01 euros

Corró compactador per la deixalleria 40.000 euros

Rehabilitació Carbonera 30.000 euros

Rotonda Plaça París 40.000 euros

Adequació c/Oest/Accés benzinera 70.000 euros

Pacificació del trànsit 37.000 euros

Passatge ascensor 12.000 euros

Vorera nova antilliscant c/Joan Capri 12,000 euros

Asfaltat carrers 240.000 euros

Terra tou als parcs infantils del Parc Central i
espai cívi de Les Sedes

60.000 euros

Reposició enllumenat 7029,26 euros

Obres Depuradores 40.000 euros

Total 657.672,17 euros

Partida Importe

Reposició Llar infants barrufets 10.700 euros

Millores Pompeu Fabra 65.350 euros

Millores CEIP Talaia 3.800 euros

Millores CEIP La Ginesta 2.150 euros

Millores L'Olivera 1.200 euros

Millores CEIP Campderrós 3.300 euros

Rehabilitació illes de nínxols i lavabos cementiri 46.000 euros

Condicionament Trasllat Biblioteca 100.000 euros

Reforma dels vestidors (pista polideportiva) 130.000 euros

Inversions maquinària CEM 90.000 euros

Total 425.500 euros

Partida Importe

Adquisició terrenys expropiacions 232.143,48 euros

Inversió enllumenat 50.000 euros

Interessos de demora 75.218,07 euros

Total: 357.361,55 euros



Partida Aplicación Alta Importe

Joventut – Altres despeses directes 3160 euros

Total 3160 euros

Partida Aplicación Baja

Festes joves 3160 euros

Total 3160 euros

Junts per Vallirana va abstenir-se en aquest punt per diverses raons:

 Malgrat que els preus són fixats orientativament al alça, els trobem massa elevats i
desconeixem quin serà el preu final;

 No ens queda clar, després de preguntar-ho, perquè l'Ajuntament ha de pagar la maquinària
del CEM, quan la gestió del complex fou privatitzada fa un parell d'anys;

 Les partides relacionades amb el terra tou del parc central i de la pacificació del trànsit no
queden clares. 

Les preguntes que vam traslladar són les següents:

1) Sentència del polígon: Per què no va ser prevista inicialment al pressupost del 2016? La
resposta de l'equip de govern va ser

2) Pacificació del trànsit: Quines són les actuacions que es durán a terme amb aquesta partida?
Nos ens va quedar massa clara la resposta.

3) Maquinària CEM: De quin tipus de maquinaria es tracta? La gestió del CEM és privada i la
maquina té una vida útil. Per què em de pagar amb diners públics una maquinaria que té una
vida útil, i de la qual podrà es beneficiarà l'empresa gestora del complex esportiu? Arribem a
la conclusió que 'es socialitzen les pèrdues i es privatitzen els beneficis'. No va quedar
aclarit el punt.

4) Terrenys expropiats: vam demanar que expliquèssin en detall els més de 230.000 euros que
l'Ajuntament ha de pagar per l'expropiació forçosa. L'equip de gover va proporcionar la
resposta apropiada del tema. 

Votació. A favor: PSC, ERC, Ciutadans | Abstencions: Junts per Vallirana, Si es Pot, CiU. Punt Aprovat.

- Punt 5. Tarifes per a l'escomesa de connexió a la xarxa de clavegueram

Aquest punt va presentar-se al ple de l'Ajuntament per aprovar els preus fixats per Aqualia per a
l'escomesa de connexió a la xarxa de clavegueram: 289 euros/metre lineal + IVA (la taxa municipal
que, fins ara, regulava aquest tema, fixava el preu en 260 euros el metre lineal). Des de Junts per
Vallirana vam votar en contra d'aquesta proposta perquè defensem la municipalització dels serveis
públics. 

Recordem que al juliol del 2014 es privatitzava la totalitat del servei de subministrament d'aïgua
potable i de la xarxa de clavegueram al municipi. Aquesta qüestió pressuposa un pas enrere en la
gestió pública d'un dret tan fonamental i bàsic com és l'aïgua. Sens dubte, les conseqüències de la
privatització dels servei municipals no triguen en aparèixer. De fet, a molts municipis són molt



clares: baixa notablement la qualitat del servei perquè prima més el benefici econòmic que el servei
en sí mateix; i es perd el control efectiu d'aquestes empreses privades gestores de serveis que
haurien d'administrar-se públicament. 

El nostre vot, per tant, va ser negatiu. 

Votació. A favor: PSC, ERC | Abstencions: CiU | En contra: Junts per Vallirana, Si es Pot, Ciutadans. Punt Aprovat. 

- Punt 6. Pla de joventut local

Al sessió ordinaria del ple del 26 de maig la Regidoria de Joventut va presentar el pla de joventut
local. Des de Junts per Vallirana vam votar favorablement per diverses raons:

a) L'elaboració del pla ha estat molt més oberta que en ocasions anteriors;

b) Junts per Vallirana va participar a la trobada amb els agents socials, organitzada per la
regidoria de joventut, on vam presentar diverses propostes;

c) Algunes de les propostes proposades al pla són un petit avanç per potenciar la participació
i la implicació de la joventut al municipi.

No obstant això, vam fer alguns comentaris que pretenen millor el pla i vam fer algunes propostes
per complementar-ho:

 Autogestió. Des de Junts per Vallirana considerem que l'autogestió l'autoorganització son
primordials i essencials. Al pla de joventut presentat es menciona molt poc. En aquest sentit,
considerem que cal un apartat específic d'autoorganització i autogestió on es treballi aquest
punt: cap potenciar que els joves s'autoorganitzin per tal que es sentin partíceps del que
están fent.

 Espai ampli. Un dels punts tractats al pla és la demanda per part de la joventut d'un espai
ampli on poder trobar-se i reunir-se. Des de Junts per Vallirana estem d'acord en aquesta
proposta, però creiem que aquest espai ha d'estar íntegrament organitzat i autogestionat per
la mateixa joventut. 

 Associacionisme. Al pla es parla d'implicar a la joventut a les diverses entitats i associacions
del municipi. No obstant això, considerem que és més necessari i indispensable fer
pedagogia de l'associacionisme, explicant què implica estar organitzant, per què és
important i per què és necessari fer treball social per millorar el nostre municipi. 

 Casal de joves. Més enllà de canviar el logo del casal i fer cartells més atractius, el que és
indispensable és que el casal es transformi en un veritable Casal de Joves i deixi de ser un
centre cívic com ho és a l'actualitat. 

 Brigades Joves de Treball. Una eina que s'està fent servir a altres municipis per lluitar contra
l'atur juvenil és la creació de brigades joves de treball, les qual desenvoluparien tasques
puntuals de manteniment d'espais municipals, treballs d'obres específics, monitoratge
sociocultural, entre d'altres. Aquestes brigades vindrien a substituir la subcontractació
d'empreses que realitzen aquests tipus de tasques i serveis pel municipi. 

Votació. Aprovat per unanimitat.  



2) Segona part del ple: mocions presentades

Punt 7. Moció sobre la reforma horària (presentada per tots els grups municipals)

La moció sobre la reforma horària va ser presentada conjuntament per tots els grups municipals
representats al consistori. Entre d'altres mesures, pretén trencar amb el passat/històric horari marcat
pel règim dictatorial i fixar un horari més adient per als plens municipals: a partir d'ara, es
convocarán a les 18h (fins ara eren convocats a les 20h); fet que obra la porta a una intervenció per
part del públic assitent a una hora més adequada (i no, por norma general, a partir de les 23.30-0h).

Des de Junts per Vallirana vam votar favorablement. 

Votació. Aprovat per unanimitat

- Punt 8. Moció de suport a una proposta de llei d'aprofitament dels excedents alimentaris
(presenada pel PSC)

Des de Junts per Vallirana vam votar favorablement a aquesta moció entenent que pretén lluitar
contra el malbaratament d'aliments. De fet, la moció en sí dona recolzament a una proposició de llei
presentada pel grup PSC al Parlament de Catalunya que pretén lluitar contra el malbaratamente dels
aliments, fent ús, entre d'altres, dels següents instruments: establir convenis entre els grans
distribuïdors i les entitats de caràcter social; facilitar i fomentar que el consumidor/a pugui endur-se
a casa els aliments emplatats que no es consumeixen a l'hostaleria; mesures relacionades amb
l'àmbit de l'educació, informació i sensibilització contra el malbaratament alimentari. 

Tot i votar a favor de la moció, Junts per Vallirana va deixar molt clara la seva postura: no només
cal lluitar contra el malbaratament d'aliments, sinó que cal anar molt més enllà, lluitant contra
l'actual model de producció i distribució d'aliments. En aquest sentit, sense una transformació
radical del model de producció i distribució d'aliments no aconseguirem evitar l'objectiu final
proposat en aquesta moció. 

Votació. A favor: PSC, Si es Pot, Ciutadans, Junts per Vallirana | En contra: ERC, CiU. Punt Aprovat.

- Punt 9. Moció en suport a la iniciativa ciutadana “Anem a mil” ( presentada per ERC)

Totalment d'acord amb el que es planteja a la moció: cal lluitar contra el Salari Míninim
Interprofessional actual (655 euros) per establir un SMI de 1000 euros. 

Tot i així, cal remarcar un parell de qüestions: això no modifica l'actual model de producció ni
tampoc canvia la precarització al món del treball. Cal anar molt més enllà del que planteja aquesta
moció i assenyalar qui són els veritables culpables de l'actual sistema de producció. 

Junts per Vallirana va votar favorablement. 

Votació. A favor: PSC, ERC, Junts per Vallirana, Si es Pot, CiU | Abstencions: Ciutadans. Punt Aprovat.

- Punt 10. Moció per a crear una comissió que elabori uns pressupostos participatius
(presentada per Si es Pot i Junts per Vallirana)

Els pressupostos participatius són una eina molt útil per als ajuntaments. Entre d'altres aspectes a
destacar, cal dir que obren una finestra d'oportunitats per fer molt més estreta la distància que
existeix entre l'administració local i els veïns i veïnes. Des de Junts per Vallirana vam considerar
indispensable presentar aquesta moció conjuntament amb Si es pot – Si se puede Vallirana quan ens



ho van proposar. Per tant, vam votar favorablement. 

Creiem que l'administraicó local, l'Ajuntament, és el primer espai on es prenen decisions polítiques
amb el qual els veïns i veïnes entren en contacte en primer terme. I és en aquest sentit que crear una
comissió on abordar la qüestió dels pressupostos participatius és imprescindibles: cal que els veïns i
les veïnes puguin decidir on invertir els diners públics, com invertir-los i establir prioritats en el
pressupost municipal. Existeixen moltes administracions locals que ja fan ús dels pressupostos i és
una proposta que es pot aplicar sense cap tipus de dificultad. 

Votació. A favor: PSC, ERC, CiU, Junts per Vallirana, Si es Pot | En contra: Ciutadans. Punt Aprovat.

- Punt 11. Moció per un programa complementari per a la cohesió social i urbana (presentada
per Si es Pot)

Des de Junts per Vallirana vam votar favorablement a la moció. La moció planteja un programa
complementari per a la cogesió social i urbana en el marc del pla “xarxa de governs locals 2016-
2019”. El seu objectiu, entre d'altres, és la millora dels barris i ubranitzacions i potenciar la seva
cohesió social i urbana. A Vallirana, aquesta moció és més necessaria que mai, entenent que el
poble ha evolucionat històricament com a poble d'urbanitzacions. En aquest sentit, sol·licitar a la
Diputació de Barcelona la creació d'un Fons per a la rehabilitació i renovació dels teixits urbans i
dels sistemes de baixa densitat local és indispensable per a la cohesió social i urbana de Vallirana. 

Votació. A favor: PSC, Ciutadans, Si es Pot, Junts per Vallirana | En contra: ERC, CiU. Punt Aprovat. 

- Punt 12. Moció de suport a la llei 24/2015 i de rebuig a l'anul·lació del Tribunal
Constitucional del drecret en matèria de pobresa energètica (presentada per Junts per
Vallirana)

Des de Junts per Vallirana considerem intolerable que el Tribunal Constitucional, a proposta del
govern en funcions de l'Estat, anuli el drecret en matèria de pobresa energètica aprovat al Parlament
de Catalunya. Al seu torn, creiem que és indispensable evitar que el Tribunal Constitucional, a
proposta també del govern en funcions, anuli alguns articles de la llei 24/2015 sobre la lluita contra
la pobresa energètica i els desnonaments.

Cal recordar que la llei 24/2015 va ser redactada als carrers, va comptar amb un ampli suport social,
va recollir més de 145.000 signatures i va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya.
En aquest sentit, la suspensió d'alguns dels seus articles és intolerable: cal pressionar des de baix per
evitar-ho; recordant que, novament, amb l'excusa de que “s'invaeeixen competències de l'Estat”, ens
trobem davant d'una recentralització política i davant d'un únic objectiu: defensar i afavorir els
interessos de les elits polítiques i econòmiques en detriment de les necessitats de les majories
socials.

Votació. A favor: PSC, ERC, Si es Pot, Junts per Vallirana, CiU | En contra: Ciutadans. Punt Aprovat.

- Punt 13. Moció instant al govern de la Generalitat a garantir el finançament mínim de les
llars d'infants de Vallirana (presentada per Ciutadans)

Junts per Vallirana va votar favorablement a la moció, entenent que a la mateixa es reivindica que la
Generalitat de Catalunya financii el que correspón a les llars d'infants del municipi. 

Votació. A favor: PSC, Si es Pot, Junts per Vallirana, Ciutadans | En contra: ERC, CiU. Punt Aprovat.


