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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 31  
DE MAIG DE 2012 
 
Vacarisses, 31 de maig de 2012, essent les 20:00 hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell Plenari 
Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 
 
 
Presideix 
                                                                        
Salvador Boada i Guàrdia , l’Alcalde.   
 
Regidors 
 
Josep Maria Gibert i Castellet, 1r  tinent d’alcalde 
Salvador Martín Martín, 2n  tinent d’alcalde 
Pedro Roque Serna González, 3r tinent d’alcalde 
Anna Maria Singla Sangrà 
Martí Llorens Morraja 
Lluís Alburquerque Alavedra 
Eva Arambarri Viladerrams 
Laura Sánchez López 
Xavier de la Vega Ibáñez 
Antoni Masana i Ubach 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 

1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 28 DE 
MARÇ DE 2012. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a l’ esmentada sessió. 

 
1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ D’EXPEDIE NT DE RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
 

Vist el decret de l’Alcaldia 130/2012 de data 21 de maig de 2012. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Intervenció Municipal. 
 
Considerant que no obstant a l’establert en l’article 173.5 TRLHL,  s’ha de fer front a les 
despeses realitzades doncs el no pagament, sota el pretext de falta de consignació 
pressupostaria, produiria un enriquiment injust o sense causa per part de l’administració  i que 
imposa la compensació del benefici econòmic rebut. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 21 de 
maig de 2012 va dictaminar favorablement 
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Per tot això proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

A C O R D 
 
Aprovar l’expedient  de Reconeixement Extrajudicial de crèdits per import de 356.424,90 euros. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que es tracta de la factura de la canonada de l’aigua de les obres 
de Torrelbanca II, que es va fer l’any 2010 sense consignació pressupostaria ni seguiment de cap 
tràmit. Demana a l’anterior equip de govern que expliquin com pensaven fer front a aquesta 
despesa. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que el que ella demana és saber si a partir d’ara es llegiran 
totes les propostes que entrin al Ple, doncs normalment s’han debatut a Comissió Informativa i no 
cal tornar a llegir-les. 
Pel que fa a la canonada explica que es va arribar a un acord amb l’ACA, aprofitant les obres 
d’urbanització de Torreblanca II, per no haver de tornar a aixecar els carrers de nou. Segueix dient 
que no es la primera vegada que aquest consistori fa una cosa així i que no creu que sigui cap 
drama per ningú. 
 
El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’una factura de 59 milions de les antigües pessetes, per una 
canonada que no es farà servir. S’han fet des del 2009 tres projectes d’aquesta canonada, i cada 
projecte té un nom diferent. A més, el conveni amb l’ACA pel qual ens pagava el 60% per portar 
l’aigua des de Terrassa es va deixar perdre, per no denunciar-lo abans de que caduqués, el que 
ha suposat una pèrdua de 330 milions de pessetes. Tot això no afecta als veïns de Torreblanca II 
però si a les arques de l’ajuntament, i demana que en el torn de paraules li expliquin si aprovaran o 
no la factura. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que es remet al que ha dit la Sra. Sánchez i que ells hi votaran a 
favor. 
 
La Sra. Sánchez diu que evidentment també hi votaran a favor, doncs es tracta d’una obra molt 
necessària per assegurar el subministrament d’aigua al municipi. Adreçant-se al Sr. Alcalde  li diu 
que si al 2015 baixen els nivells freàtics, com preveuen alguns estudis, qué pensa fer, si pensen 
lluitar i posar-s’hi forts davant l’ACA o no. 
 
El Sr. Alcalde li respon que a la data que s’havia de denunciar el conveni no governaven ells. 
Explica que el 2009 l’ajuntament ja comunica a l’ACA que “ davant la dificultat de finançar la seva 
part de la inversió, l’ajuntament ha decidit no licitar  l’actuació i sol·licitar la col·laboració tècnica per 
revisar i abaratir el projecte constructiu.” Segueix explicant que durant la reunió de coordinació 
territorial de 3 de desembre de 2009, l’ACA va accedir a aquesta petició, però sense 
comprometre’s a cap perllongament dels terminis d’execució ni reanualització del conveni, i que 
per tant al 2009 l’anterior equip de govern ja era coneixedor de la situació.  
L’Alcalde continua la seva intervenció dient que pel que fa al conveni es denuncià per estar fora 
de termini, ha arribat la notificació fa poc i que amb la situació de la Generalitat que amb prou 
feines paga al personal ja poden anar a lluitar davant l’ACA, 
 
El Sr. Reollo demana al Sr. Alcalde si aquest document que té a la mà és la resposta de l’ACA 
en relació a la subvenció que es va perdre per estar fora de plaç i que posteriorment es va 
al·legar.  
 
El Sr. Alcalde li respon que efectivament es tracta d’aquesta subvenció, però que de 
subvencions se n’han perdut dues, una per la canonada d’aigua i una altra pels col·lectors de 
Torreblanca, doncs no es van justificar a temps els 600.000 euros i calcula que s’han perdut 
uns 28 milions de pessetes, que afecten a l’ajuntament i als veïns de Torreblanca. El que no 
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sap dir és si ha de portar el cas a Sindicatura. 
 
La Sra. Sánchez diu que això ha d’acabar a la Sindicatura, que no poden conformar-se.  
 
Sotmés a votació queda aprovada per unanimitat dels presents. 
 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT DE RATI FICACIÓ DE L’ACORD DE 

JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE CO L·LABORACIÓ A 
SUBSCRIURE ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJU NTAMENTS DE 
CASTELLBELL I EL VILAR, CASTELLGALÍ, COLLBATÓ, EL B RUC, 
ESPARREGUERA, MARGANELL, MONISTROL DE MONTSERRAT, O LESA DE 
MONTSERRAT, RELLINARS, SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, SANT VICENÇ DE 
CASTELLET, ULLASTRELL, VACARISSES, VILADECAVALLS I L'ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS FORESTALS ENTORNS DE MONTSERRAT PER A L ’EXECUCIÓ D’UN 
PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL. 

 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 23 
d’abril de dos mil dotze va adoptar el següent acord: 
 
“La Diputació de Barcelona, que de temps ençà dóna suport als ajuntaments en l'execució del 
seu Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, també els recolza en el compliment de les 
seves competències a l'àmbit forestal; concretament la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, 
Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant 
Vicenç de Castellet, Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat, van signar en data de 26 de juny de 2004, un Conveni Marc de col·laboració per a 
l’execució d’un projecte de gestió i millora de les finques forestals de la Entorns de Montserrat. 
 
Posteriorment, en data de 28 de setembre de 2006, va aprovar l’Addenda al conveni marc entre 
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments esmentats per l’adhesió de l’Ajuntament d’Ullastrell al Pla Marc; document que es 
va signar en data de 20 d’octubre de 2006. 
 
Els signants del Conveni Marc, aprofitant les noves eines informàtiques i cartogràfiques que 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha desenvolupat els darrers anys 
per tal de millorar el procés de planificació forestal a nivell tècnic i econòmic, han redactat un 
nou Pla Marc que recull aquestes millores no només per la superfície cremada dels anys 80 i 
90 i ja planificada anteriorment, sinó també pel bosc no afectat per cap incendi forestal,  i és el 
document que determina, a llarg termini, els objectius i tasques a realitzar, consensuades entre 
els signants del present Conveni Marc, en les diferents unitats de gestió definides d’acord amb 
els inventaris forestals i el cadastre. 
 
Vist que segons el previst a l’article 5.2 de de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Vacarisses, les subvencions es poden destinar al finançament d’instruments de 
col.laboració interadministrativa en la prestació d’activitats i serveis d’interès municipal. 
 
Atès que segons el pacte dotzè de l’esmentat Conveni, l’Ajuntament adquireix el compromís de 
donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc, i per al seu compliment es considera 
necessari atorgar 300,00 euros a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
ENTORNS DE MONTSERRAT. 
 
Vist l’Informe favorable d’Intervenció, segons el qual al Grup de Programa 172 concepte 480 
del vigent Pressupost General de 2012 hi ha consignació per assumir la despesa de 300,00 
eruso 
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Vist que a través de convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú,  sota la forma i en els termes que preveuen les lleis 
reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès, tal i com determina l’article 303.3 
del  Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Vist l'establert a l’article 309, 310 i 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni Marc que té per objecte establir els mecanismes de col·laboració 
entre: la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, 
El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant 
Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i 
l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per tal que aquesta, amb l’ajuda de 
les institucions esmentades, pugui executar el nou Pla Marc de Restauració i Millora Forestal 
dels municipis de l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris Forestals,  el qual s’adjunta al 
present Conveni Marc i forma part integrant del mateix ; document fet en base a les noves 
eines informàtiques i cartogràfiques de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 300,00 amb càrrec al Grup de Programa 172 
concepte 480 del vigent Pressupost General de 2012,  a favor de l'Associació de Propietaris 
Forestals Entorns de Montserrat, 
 
TERCER.- Designar el senyor Martí Llorens Morraja, regidor de Medi Ambient, com a 
representant a la Comissió de Treball. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a totes les entitats que formalitzaran el conveni. 
 
CINQUÈ.- Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació. 
 
SISÈ.- Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local  del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 21 
de maig de 2012 , va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 23 d’abril de 2012, d’aprovació del 
Conveni Marc que té per objecte establir els mecanismes de col·laboració entre: la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de 
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l'Associació de Propietaris Forestals Entorns 
de Montserrat, per tal que aquesta, amb l’ajuda de les institucions esmentades, 
pugui executar el nou Pla Marc de Restauració i Millora Forestal dels municipis de 
l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris Forestals. 
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SEGON.-  Comunicar el present acord a totes les entitats participants del conveni. 
 
 
Sotmes a votació queda aprovat per  unanimitat dels presents. 
 
 
1.4.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D’APROVA CIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 

PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE VACARISSES  
 
 
Atès que el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa nascuda l’any 2008 impulsada per la 
Comissió Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en la 
lluita contra el canvi climàtic. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses mitjançant 
acord Plenari de data 31 de març de 2011, fent seus els objectius de la Unió Europea per l’any 
2020 i adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per 
cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies 
renovables. 
 
Tanmateix l’Ajuntament es va comprometre a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) 
en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte.  
 
L’abast del document ha de respondre a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i incloure una estimació de les emissions i una proposta de 
les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. 
 
Per la realització d’aquestes tasques s’ha disposat del suport de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona. 
 
En data 28 de març de 2012 l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona lliura els 
treballs del PAES. 
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 21 de 
maig de 2012, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
PRIMER.-    Aprovar el Pla d’acció per l’Energia Sostenible del municipi de Vacarisses. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona. 
 
 
 
El Sr. Boada demana a al Sr. Llorens si vol exposar la proposta. 
 
La Sra.Sánchez interromp per dir que comença a estar cansada del tema d’exposar les 
propostes, doncs tots els regidors tenen clar que el Ple el celebren els regidors, i no el govern 
amb el públic, i per tant si existeixen les comissions informatives per a que els regidors rebin la 
informació no cal tornar a explicar-ho tot. 
 
El Sr. Alcalde explica que ell ha anat a altres sessions de Ple, com a Terrassa, en que 
simplement es limiten a aprovar o no els punts un a un, però creu que no està de més fer un 
petit resum de cada proposta. 
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La Sra. Sánchez li respon que li sembla una falta de respecte, el haver d’aguantar, per exemple 
durant el darrer Ple, l’explicació que va fer el Sr. Gibert d’una proposta per cinquena vegada.  
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que a la primavera del 2011, el tripartit va signar un 
acord per impulsar un pla d’acció per l’energia sostenible que havia estat acordat prèviament 
pel Pacte d’Alcaldes, al que molts municipis s’hi van acollir. Segueix dient que                           
finalment aquest treball s’ha dut a terme al municipi de Vacarisses, el document se’ls ha lliurat 
fa pocs dies i es dona a conèixer als regidors de l’equip de govern i als de l’oposició, per una 
banda, i per l’altra als tècnics vinculats a aquells equipaments que consumeixen un alt nivell 
d’energia. L’explicació es farà la setmana que ve, durant el Dia Mundial de l’Energia, a tots els 
treballadors de l’ajuntament, i a primers de setembre, en el marc de Participació Ciutadana, es 
farà la presentació del document a tota la població. Explica que el document es centra en un 
estudi exhaustiu dels consums de totes les instal·lacions municipals i proposa un Pla d’acció 
coordinat amb d’altres municipis de Catalunya, amb l’objectiu de reduir els consums energètics, 
i la mesura en que es tradueix aquest estalvi és amb la reducció de les emissions de diòxid de 
carboni a l’atmosfera. L’estudi s’ha cenyit única i exclusivament en els equipaments municipals, 
però el que es pretén és que d’aquí al 2020 la reducció de les emissions sigui d’un 20%. La 
contribució d’aquest Pla, si l’impulsa l’ajuntament, té la finalitat de dur-lo a terme, per una 
banda,  i per l’altre constituir un exemple del camí a seguir per la resta de la ciutadania, que es 
trobaran que l’import de l’energia es dispara i no podran seguir consumint el que consumeixen 
fins ara. Per acabar, diu que a la Fàbrica hi ha una exposició sobre el tema de l’energia en el 
marc d’aquest pla d’actuacions que impulsa l’ajuntament i que coincideix amb el Dia Mundial 
del Medi Ambient de la setmana vinent. 
 
El Sr. Mariano Mendez pren la paraula, i diu que va assistir a la presentació d’aquest document 
i el va trobar molt il·lustratiu i interessant. Segueix dient que el Pla d’acció d’Energies 
Sostenibles de Vacarisses, és un pla a llarg termini, fins el 2020, i té l’objectiu entre d’altres la 
reducció d’emissions de CO2 i la millora, eficàcia i eficiència de les fonts d’energia de 
Vacarisses. A la presentació, a més, es van exposar una sèrie de canvis per millorar l’eficàcia i 
l’eficiència de les instal·lacions municipals, com és el cas del poliesportiu, amb fotografies de 
les canonades, on es veia clarament com perdien calor i per tant es “malgastaven” els diners 
dels ciutadans,  i els hi van explicar la possibilitat d’aprofitar els boscos com a energia neta, 
etc..., tot això mostra l’eficàcia d’aquest pla quan es desenvolupi plenament. Per acabar diu que 
el Partit Popular de Vacarisses recolza la proposta i espera que l’ajuntament comenci el més 
aviat possible alguna de les 60 mesures correctores que es van exposar, doncs suposaran 
millores ambientals i un benefici econòmic al poble de Vacarisses.  
 
Intervé el Sr. Reollo qui adreçant-se a la Sra. Sánchez diu que a ells els hi sembla bé que es 
faci una petita exposició del punt de l’ordre del dia que s’està parlant. El PAE té 52 fulls i el 
regidor ha fet una exposició de 4 minuts, que va molt bé de cara al municipi perquè sàpiguen 
de que estant parlant. Vol afegir que tot això es podria traspassar a les escoles, i fer una petita 
docència perquè ja des de petits vagin pujant amb l’idiosincràsia de no emetre tanta 
contaminació a l’atmosfera. 
 
El Sr. Masana diu que celebra que segueixin tot això iniciat anteriorment i que es tracta d’un 
molt bon estudi i només falta posar-se a treballar, doncs és un estalvi energètic, econòmic i pel 
medi ambient. 
 
La Sra. Sánchez comenta que des de el PSC també estant contents de que continuïn la tasca 
començada i també estan a favor d’aquest estalvi energètic, econòmic i medi ambiental. Per 
al·lusions,explica la Sr. Reollo que creu que és hora de que amb els anys de cultura 
democràtica que portém, els regidors siguin conscients del que és un Ple Municipal, i que el 
govern té altres mitjans per comunicar-se amb la ciutadania, i el Ple no és el lloc per fer-ho. El 
Ple el celebren els regidors de la Corporació per fer el debat i aprovar les lleis i normes que 
afecten els ciutadans. Una cosa molt diferent és que un cop celebrat el Ple els ciutadans 
puguin intervenir per deferència, una tradició de Vacarisses, molt saludable. Torna a dir que li 
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sembla una falta de respecte que s’hagi d’escoltar quatre vegades un mateix tema, quan hi ha 
altres mecanismes per a que els ciutadans se n’informin. A més, segueix dient, aquí segons 
què sí que s’explica i literalment i segons què ni es llegeix. 
 
El Sr. Llorens en resposta al comentari del Sr. Reollo, explica que han rebut suport de la 
Diputació per fer alguna activitat durant la setmana que ve, en relació al Dia Mundial de 
l’Energia. A la fàbrica s’ha fet una exposició per que els nens de Vacarisses aprenguin de que 
va tot això de l’estalvi i les emissions de diòxid de carboni. Justament fa una setmana, la 
Diputació ens va comunicar quina exposició ens entregarien i no hem estat a temps de posar al 
Terme que l’exposició, degut al volum, es farà a la Fàbrica i no a la Sala dels Cups. 
Continua dient, en resposta al Sr. Masana, que aquest projecte impulsat durant el govern 
anterior, ha estat un gran encert  i és una gran aposta de futur, tot i que la regidoria no té 
consignació pressupostari,a si tenim la possibilitat de que la Diputació ens ajudi a elaborar el 
projecte més ambiciós, que és el de la instal·lació d’una caldera de biomassa per l’ajuntament, 
la fàbrica, les escoles i el Cuc. A més, donat que la persona que ha pilotat aquest estudi és 
ciutadà de Vacarisses, i viu als Caus, li hem encomanat que es posi en contacte amb la 
Diputació per tirar el projecte endavant. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui demana que es pengi el PAES a la web de l’ajuntament, doncs 
és molt il·lustratiu i senzill de llegir. Per una altra banda vol aclarir que la seva proposta d’abans 
no era de cara a aquesta exposició de la Diputació, sinó que un tècnic del mateix ajuntament 
podria fer alguna petita classe explicativa del que és el consum energètic, la contaminació, com 
es pot estalviar, etc. 
 
El Sr. Masana vol felicitar al Sr. Llorens per continuar la tasca iniciada durant l’anterior 
legislatura i vol fer-li saber que té el seu suport per tot el que calgui. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui adreçant-se a la Sra. Sánchez, diu que les propostes sempre s’han 
explicat, i que si no s’ha fet en alguna ocasió ha estat per descuit.  
Per una altra banda, també demana que no es facin servir mòbils per enviar-se missatges 
durant la sessió de Ple. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME DE RATIFICA CIÓ DE L’ACORD DE 

JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE MUTU  ACORD, 
OCUPACIÓ I PAGAMENT, PER L’EXPROPIACIÓ DE SUPERFÍCI E AFECTADA PER 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE TORREBLANCA Il. 

 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 14 
de maig de 2012, va adoptar el següent acord: 
 
“En data 20 de setembre de 1999 es va aprovar el Projecte de reparcel·lació del sector 
Torreblanca II. A l’esmentat Projecte hi figura la finca de referència cadastral 
0451409DG1005S0001HZ, situada al carrer de l’Alzina del Boixadell nº 54.   
 
En data 9 de novembre de 1988 s’aprovà el Pla Especial de Reforma Interior dels sectors 
Torreblanca I, Bonavista i Torreblanca II. Aquest PERI estableix a les seves ordenances la 
necessitat de redactar un Projecte d’Urbanització per a materialitzar l’ordenat i determinat. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 22 de desembre de 2008 va 
aprovar definitivament el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE 
VACARISSES. 
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Que el referit Projecte d’urbanització s’està executant, trobant-se pràcticament finalitzat. 
Tanmateix en el procés d’execució de l’obra s’ha constatat per tal d’adequar els serveis i donar 
coherència a l’entramat de la xarxa viària, la necessitat d’afectar una superfície de 10,00 m²,  de 
la parcel·la situada al carrer de l’Alzina del Boixadell nº 54,  a  la xarxa viària. 

Atès que la titularitat de la finca afectada ha formulat requeriment per a regularitzar aquesta 
situació conforme a l’ordenament jurídic. 

Atès que l’actuació de l’empresa contractista de les obres d’Urbanització de Torreblanca II ha 
constituït una via de fet. 

Vist el que disposa l’article 30 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa-Administrativa. 

Atès que segons es deriva de l’informe-valoració de data 26 d’abril de 2012, en concepte de 
l'apreuament i indemnització,  com a compensació els senyors Francisco Espinosa Adell, 
Agustín Espinosa Adell i la senyora Rosa Maria Espinosa Arboix,  percebran la quantitat de 
2.003,93 €  

Atès que les parts s’han avingut a  subscriure de mutu acord l’ Acta d’ocupació de l’afectació de 
la finca esmentada, de titularitat dels senyors Francisco Espinosa Adell, Agustín Espinosa Adell 
i la senyora Rosa Maria Espinosa Arboix,  document que estableixi els compromisos per tal que 
sigui efectiva l’expropiació, mitjançant la indemnització a compensar per l’afectació, essent 
signada en data 9 de maig de 2012. 
 
Atès que segons informe de la Interventora accidental, al grup de programa 150 concepte 609 del 
pressupost vigent de 2012 hi consignació pressupostària per fer front a la despesa de  2.003,93 
euros, per a les indemnitzacions corresponents. 
 
En virtut del que disposa l’article 4 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, el Ple de la 
Corporació és l’òrgan competent en matèria d’expropiació. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
PRIMER.- Aprovar l’Acta d’ocupació subscrita de mutu acord, en data 9 de maig de 2012, entre 
l’Ajuntament de Vacarisses i els senyors Francisco Espinosa Adell, Agustín Espinosa Adell i la 
senyora Rosa Maria Espinosa Arboix, per llur condició de propietaris d’una tercera part indivisa 
cadascun, de la superfície afectada per expropiació, destinada a vialitat local, necessària per tal 
d’adequar els serveis i donar coherència a l’entramat de la xarxa viària,  en l’execució de les 
obres corresponents al Projecte d’Urbanització del Sector Torreblanca II de Vacarisses,  així 
com la indemnització econòmica a favor dels l’expressats senyors en concepte del preu just 
acordat,  de la finca següent: 
 
Finca afectada Superfíc

ie 
afectada 

titulars indemnitz
ació 

C/Alzina del Boixadell nº 54 
referència cadastral 
0451409DG1005S0001HZ 

Inscrita al Registre de la Propietat de 
Terrassa nº 5, al Foli 135, Volum 2.775, 

10 m2 Francisco Espinosa 
Adell (ple domini 
d’una tercera part 
indivisa) 
 
Agustin Espinosa 

667,99 € 
 
 
 
 

667,97 € 
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Llibre 94 de Vacarisses i Nº de Finca 4440. 

 

Adell (ple domini 
d’una tercera part 
indivisa) 
 
Rosa Maria Espinosa 
Arboix (ple domini 
d’una tercera part 
indivisa) 

 
 
 
 

667,97 € 
 

 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar  la despesa corresponent a les indemnitzacions esmentades,  per 
un import total de 2.003,93 euros, amb càrrec al grup de programa 150 concepte 609 del 
pressupost vigent de 2012. 
 
TERCER.- Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació. 
 
QUART.- Comunicar el present acord als senyors Francisco Espinosa Adell, Agustín Espinosa 
Adell i la senyora Rosa Maria Espinosa Arboix.” 
 
En compliment de l’acordat al punt tercer, al Ple de la corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de maig de 2012, d’provació de 
l’Acta d’ocupació subscrita de mutu acord, en data 9 de maig de 2012, entre 
l’Ajuntament de Vacarisses i els senyors Francisco Espinosa Adell, Agustín 
Espinosa Adell i la senyora Rosa Maria Espinosa Arboix, per llur condició de 
propietaris d’una tercera part indivisa cadascun de la finca de referència cadastral 
0451409DG1005S0001HZ, situada al carrer de l’Alzina del Boixadell nº 54.  , de la 
superfície de 10 m2 afectats per expropiació, destinada a vialitat local, necessària 
per tal d’adequar els serveis i donar coherència a l’entramat de la xarxa viària,  en 
l’execució de les obres corresponents al Projecte d’Urbanització del Sector 
Torreblanca II de Vacarisses,  així com la indemnització econòmica a favor dels 
l’expressats senyors en concepte del preu just acordat. 

 
 
SEGON.-  Comunicar el present acord als senyors Francisco Espinosa Adell, Agustín 

Espinosa Adell i la senyora Rosa Maria Espinosa Arboix. 
 
 

 

El Sr. Alcalde explica hi havia una proposta de pagament de 6.000 per l’expropiació i el Sr. 
Francisco Espinosa Adell, va reclamar que se li liquidava un metre menys. Es va revisar 
l’expedient, es van fer nous topogràfics, i en lloc de 6.000 euros se li paguen 2.000, en part 
perquè hi ha una arqueta de telefònica dins de la seva parcel·la. 

 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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1.6.-  PROPOSTA  DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACI Ó DE LA MODIFICACIÓ DE 
LA RELACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PE R LES OBRES DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II D E VACARISSES. 

 
 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 26 de juny de 2008, va 
aprovar inicialment el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE 
VACARISSES, redactat en data abril de 2008, per URBANODE,SL, amb un pressupost per al 
coneixement de l’administració de 16.205.615,75 euros (inclou  pressupost d’execució per 
contracta de 14.762.773,21 euros, obres de difícil determinació de 738.138,66, expropiacions i 
servituds 21.203,16 euros, honoraris tècnics del projecte i direcció obra 665.829,87 i treballs 
topogràfics i geotècnics 17.670,85 euros),  i alhora aprovà, en unitat d’acte i de forma inicial, la 
relació detallada de béns i drets afectats ,  a expropiar , ocupar temporalment o bé que són objecte 
de servitud de pas,  per a l’execució del projecte esmentat. 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses , en sessió celebrada el 22 de desembre de 2008, aprovà 
la relació definitiva dels béns i drets afectats per a l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES, declarant-se la necessitat d’ocupació, relació 
que va ser objecte de diverses modificacions , per raó d’anul.lacions, i canvis d’adreces, 
superfícies afectades i indemnitzacions, esdevingudes per acords plenaris de dates 26 de febrer 
de 2009, 30 d’abril de 2009, 25 de juny de 2009, 24 de setembre de 2009, i 28 d’octubre de 2010. 
 
Durant l’execució de les obres de l’expressat projecte ha sorgit la necessitat d’afectar superfícies 
no previstes inicialment, i atesa la urgència de poder-ne disposar per a la intal.lació de 
conduccions de sanejament d’aigües residuals o bé per a incorporar-les a la vialitat local, foren 
signats  convenis de mutu acord del preu just,  documents que alhora fan d’Acta d’Ocupació,  amb 
el titulars de les finques següents:  
 
Finca Afectació Titulars Indeminitza

ció 
Data 
conveni 

Data acord 
Junta 
Govern 
Local 

c/ Rasa 12 
referència cadastral 0563315 
Finca registral núm. 4525,llibre 
95, volum 2776 del Registre de 
la Propietat de Terrassa núm. 
5 

Servitud 
de pas 
81 m2 
 
 

Lorenzo Puente 
Martínez (50% ple 
domini) 
Antonia Martín 
Pérez (50% ple 
domini) 
 

535,82 € 
 
 

535,81 € 

14.10.2010 18.10.2010 

c/ Pineda 13 
referència cadastral 0563304 
Finca registral núm. 4534, 
llibre 95, volum 2776 del 
Registre de la Propietat de 
Terrassa núm. 5 

Servitud 
de pas 
39 m2 
 
 

Lorenzo Puente 
Martínez (50% ple 
domini) 
Antonia Martín 
Pérez (50% ple 
domini) 
 

257,99 € 
 
 

257,98 € 

14.10.2010 18.10.2010 

c/ Verge de Montserrat  14A 
referència cadastral 0457013 
Finca registral núm. 5039,llibre 
107, volum 2954 , foli 101 del 
Registre de la Propietat de 
Terrassa núm. 5 

Carlos Comas 
Domingo (50% 
nua propietat) 
Mercedes 
Domingo 
Sánchez (50% ple 
domini i 50% 
usdefruit) 

377,88 € 
 
 

377,88 € 

28.02.2011 7.03.2011 

c/ Verge de Montserrat  14B 
referència cadastral 0457013 
Finca registral núm. 5040,llibre 

Servitud 
de pas  
 
118,10 m2 
 

Alberto Ripoll 
Canto (50% ple 
domini) 

305,69 € 
 
 

28.02.2011 7.03.2011 
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107, volum 2954 , foli 104 del 
Registre de la Propietat de 
Terrassa núm. 5 

Mercedes Comas 
Domingo (50% 
ple domini) 

305,69 € 

c/ Verge de Montserrat  14C 
referència cadastral 0457013 
Finca registral núm. 5041,llibre 
107, volum 2954 , foli 107 del 
Registre de la Propietat de 
Terrassa núm. 5 

Mercedes 
Domingo 
Sánchez (50% ple 
domini i 50% 
usdefruit) 
Mercedes Comas 
Domingo (50% 
nua propietat) 

97,66 € 
 
 
 
 

97,66 € 

28.02.2011 7.03.2011 

c/ Fonts de Sant Pere, 15 
referència cadastral 0457015 
Finca registral núm. 4502,llibre 
95, foli 35, volum 2776 del 
Registre de la Propietat de 
Terrassa núm. 5 

Servitud 
de pas 
133,60 m2 
 

Diego Romero 
Arriaza (50% ple 
domini) 
Juana Romero 
Cano (50% ple 
domini) 

883,76 € 
 
 

883,76 € 

15.12.2011 14.03.2011 

C/Alzina del Boixadell  54 
referència cadastral 
0451409DG1005S0001HZ 

Inscrita al Registre de la 
Propietat de Terrassa nº 5, al 
Foli 135, Volum 2.775, Llibre 
94 de Vacarisses i Nº de Finca 
4440. 

 

expropiaci
ó 
10 m2 
vialitat 
local 

Francisco 
Espinosa Adell 
(33,3% ple 
domini) 
Agustin Espinosa 
Adell (33,3% ple 
domini) 
Rosa Maria 
Espinosa Arboix 
(33,3% ple 
domini) 

667,99 € 
 
 
 

667,97 € 
 
 

667,97 € 

9.05.2012 14.05.2012 

 
 
 
A la sessió plenària del  22 de desembre de 2008 s’autoritzà la despesa corresponent a les 
indemnitzacions que es preveien a la relació que s’ aprovava, per un import de 19.118,91    euros, 
quantiat consignada que ha sofert variacions per ajustar-la al crèdit necessari que ha resultat de 
les indeminitzacions efectives a compensar derivades tant dels suscessius acord plenaris 
esmentats, de modificacions de la relació,  del preu just fixat pel Jurat Provincial d’Expropiació, així 
com dels acords adoptats per Junta de Govern Local per les afectacions sobrevingudes durant 
l’execució del contracte, resultant finalment que la despesa total per concepte d’indemnitzacions 
ha esdevingut de 12.602,05 euros amb càrrec a la subfunció  511 concepte 601 dels pressupostos 
de les respectives anualitats. 
 
En virtut del que disposa l’article 4 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, el Ple de la 
Corporació és l’òrgan competent en matèria d’expropiació. 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 21 
de maig de 2012, va dictmainar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Declarar com a relació definitiva aprovada,  i formalment la necessitat d’ocupació, a 

efectes del previst a la legislació d’expropiació forçosa, de béns i drets afectats per 
expropiació, ocupació temporal o bé que han estat objecte de servitud de pas,  per 
a l’execució del  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II 
DE VACARISSES, la següent: 
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Ref. 
Cadastral 

Adreça 
Parcel·la Propietari Tipus Superfície Nº Indemnitzacio

ns 

0453612 

Camí DE LES 
FONTS DE 
TORREBLAN 
22   

Joan Martinez 
Lazaro i Maria Luisa 
Rosell Cuixart 

Expropiació 9,83 E2 869,89 € 

0754405 
C. DE LA 
CARENA 
LLARGA 62 

David Ortiz Gibert, 
Ana Soriano Ruiz, 
Jorge Ortiz Gibert i 
Aroa Ruis Romero 

Expropiació 19,74 E3 783,68 € 

rústec   Torreblanca 2000, 
SL Expropiació 357,20 E6 1.290,21 € 

rústec   Torreblanca 2000, 
SL Expropiació 374,86 E7 1.354,00 € 

0451409 
C. DE 
L'ALZINA DEL 
BOIXADELL 54 

Agustin Espinosa 
Adell,  Francisco 
Espinosa Adell i 
Rosa Maria 
Espinosa Arboix 

Expropiació 10,00 E 2.003,93 € 

rústec   Torreblanca 2000, 
SL 

Servitud de 
Pas 

654,02 
SP
2 

906,48 € 

0563304 C. DE LA 
RASA 12 

Puente Martinez 
Lorenzo i  Antonia 
Martín Pérez 

Servitud de 
Pas 

81,00 
SP
3 

1.071,63 € 

0563315 C. DE LA 
PINEDA 13 

Puente Martinez 
Lorenzo i  Antonia 
Martín Pérez 

Servitud de 
Pas 

39,00 
SP
3 

515,97 € 

0563305 C. DE LA 
RASA 16  

Xavier Serrat Garcia 
i Cristina Farrerons 
Boronat 

Servitud de 
Pas 

36,00 
SP
3 

476,28 € 

0457015 
CAMI FONT 
DE SANT 
PERE 15 

Diego Romero 
Arriaza i Juana 
Romero Cano 

Servitud de 
Pas 

133,60  SP 1.767,52 € 

0457013 
C. VERGE DE 
MONTSERRAT 
14 

Carlos Comas 
Domingo Mercedes 
Domingo Sanchez,  
Alberto Ripoll 
Canto,  Mercedes 
Comas Domingo 

Servitud de 
Pas 

118,10 SP  1.562,46 € 

    Total ….   12.602,05 € 
 
 
SEGON.-  Considerar com a despesa definitiva en concepte d’indemnitzacions compensades 

als titulars de les finques afectades pel Projecte d’urbanització de Torreblanca II de 
Vacarisses, la quantitat de 12.602,05 euros amb càrrec al grup de programa  511 
concepte 601 dels pressupostos de les respectives anualitats en què s’autoritzà , 
disposà, reconegué l’obligació i s’efectuà el pagament de la despesa. 

 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que hi ha una expropiació que no es va fer efectiva perquè 
estava depenent del talús de la riera, i finalment no va caldre que tiressin un metre enrere, i que es 
tracta del camí de les Fonts de Torreblanca, 22. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que això ja s’ha pagat però que ja s’ho miraran. 
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Pren la paraula el Sr. Secretari qui diu que ho entén doncs les afectacions del projecte de 
reparcel·lació és van fer en el seu moment i ja es va fer la inscripció al Registre amb aquest 
descompte de metres. Explica que en principi les afectacions del projecte de reparcel·lació venen 
donades pel Pla Especial, es a dir, està afectat pel Pla Especial, per tant el projecte de 
reparcel·lació reflecteix les afectacions del Pla Especial, i per tant aquesta superfície sigui 
necessària o no per executar les obres està afectada pel Pla Especial. 
 
La Sra. Sánchez diu que la realitat és que aquesta expropiació no s’ha materialitzat. 
 
El Sr. Secretari respon que si aquesta parcel·la va anar al Tribunal del Justipreu vol dir que no 
estava en el projecte de reparcel·lació, i que ara per tirar enrere el primer que s’hauria de fer es 
desafectar-ho.  
 
La Sra. Sánchez demana que quan facin la propera relació posin la ubicació de les finques 
rústegues.  
 
La proposta queda sobre la taula pendent de revisar. 
 
 

1.7.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’INDÚSTRIA, PROMOCI Ó ECONÒMICA, COMERÇ I 
TURISME , DE SUPORT A L’ACORD DEL COMITÉ EXECUTIU D E LA FEDERACIÓ 
DE MUNCIPIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES A CTIVES 
D’OCUPACIÓ. 

 

El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, en data 9 de maig de 2012, 
adoptà un acord en relació a les  politiques actives d’ocupació , el qual es desprèn de la 
Resolució que té el contingut literal següent: 
 
“Les polítiques actives d’ocupació, un mitjà dels ajuntaments per millorar l’ocupabilitat de les 
persones i afavorir el desenvolupament econòmic dels nostre territoris. 
 
Els ajuntaments de Catalunya veiem amb preocupació com l’atur ha anat augmentant de 
manera considerable als nostre pobles i ciutats. El període més intens de destruccions 
d’ocupació ha estat entre el 2007 i el 2009, període en què el percentatge d’atur va ser molt 
elevat. 
 
Malgrat tot, l’atur no s’atura, Només cal veure l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre 
de 2012, on a l’Estat espanyol tenim 5.639.500 persones aturades; un 24,44%i, a Catalunya, 
836.900 persones en atur; un 22,16%. Per altra banda, és molt preocupant la taxa d’atur dels 
joves menors de 25 anys, que se situa en un 50%, una xifra per sobre de la zona euro, que és 
del 21,6%, i del conjunt de la Unió Europea, que és d’un 22,4%. 
 
Cal tenir en compte, també, que cada vegada hi ha més persones aturades de llarga durada 
que ja no cobren cap prestació o subsidi. A Catalunya hi ha 240.000 persones sense cap tipus 
de prestació, aquest augment accentuarà l’exclusió social i la pobresa severa. Aquesta realitat 
provoca que moltes persones quedin desprotegides i en una situació molt vulnerable en no 
poder cobrir per si mateixes les necessitats bàsiques i en veure un deteriorament de la seva 
salut i autoestima. 
 
Cal revisar el posicionament del Govern de l’Estat d’integrar polítiques actives i passives, ja que 
el seu objectiu és reduir l’atur de persones amb prestacions a través de les bonificacions que 
recull la reforma laboral i, per tant, queden fora del sistema totes aquelles persones que no 
cobres cap prestació o subsidi. A més, tot això va en detriment de la partida pressupostaria de 
les politiques actives d’ocupació. 
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Els ajuntaments fa més de trenta anys que venim desenvolupant programes de polítiques 
actives d’ocupació. El municipalisme no hem estat al marge; des de la crisi econòmica dels 
anys 80 fins l’actualitat hem treballat de manera activa en el desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació com a mitjà per ocupar a les persones aturades de les nostres poblacions. 
 
De fet, des de l’inici d’aquesta crisi els ajuntaments hem atès més d’un 35% de les persones 
aturades a Catalunya, donant uns serveis d’acompanyament (assessorament, orientació 
formació i intermediació laboral) per a la millora de la seva ocupabilitat. 
 
També els ajuntaments hem potenciat el desenvolupament econòmic local com a instrument 
per impulsar estratègies de planificació territorial, per fomentar la integració i la diversificació de 
l’estructura productiva i de serveis, per millorar les condicions per a l’activitat i la cultura 
empresarial i dinamitzar el sector comercial i augmentar el pes de l’economia cooperativa en el 
conjunt de l’activitat econòmica. 
 
Per això, veiem amb indignació la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012 
d’una reducció del 56% dels recursos en l’àmbit de les politiques actives d’ocupació destinades 
a Catalunya; que passarà de 457M€ a 198ME i que algunes partides es veuran afectades en 
un 97%; en concret els Plans d’Ocupació, les mesures de desenvolupament local a través dels 
Agents d’Ocupació de Desenvolupament Local (AODL) i les mesures d’orientació laboral. 
 
Aquesta disminució afectarà els més vulnerables, els aturats i aturades de llarga durada i els 
sectors que necessiten seguir itineraris formatius per reorientar el seu futur professional. L’atur 
continuarà en índexs alts durant un període llarga i això afectarà de ple els ajuntaments, i si no 
tenim recursos econòmics adients ens trobarem amb problemes de cohesió social a les nostres 
ciutats i pobles i amb profundes dificultats per fer-hi front, ja que els ajuntaments som els que 
vivim directament els efectes de l’atur perquè dia a dia veiem a molts veïns i veïnes als nostres 
carrers i places sense poder fer cap activitat i sense poder ajudar a les seves famílies per poder 
tenir un present i un futur millor. 
 
També es veuran afectats els serveis d’Ocupació i Promoció Econòmica dels nostres 
ajuntaments –grans, mitjans i petits – amb retallades de personal que farà augmentar encara 
més les taxes d’atur i es posa en perill la continuïtat d’aquests serveis a prestar a les persones 
aturades. 
 
Ens preocupa, també, que el Pressupost de la Generalitat de Catalunya destinat a les 
polítiques actives d’ocupació vagi minvant, just en un moment en què hauria d’augmentar-se el 
finançament per aquelles polítiques. El Govern de Catalunya hauria de donar prioritat en 
aquests moments a la lluita contra l’atur i dotar econòmicament les partides destinades a les 
politiques actives d’ocupació. 
 
 
Per tot això, el Comitè Executiu de l’FMC acorda: 
 

1. Instar el Govern de l’Estat a reconsiderar la seva posició envers els ajuntaments en 
matèria de politiques actives d’ocupació  dotant aquestes partides perquè els 
ajuntaments puguin ajudar a les persones a la seva ocupabilitat des de la proximitat 
que representem. 

2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos 
econòmics per a la realització de politiques actives d’ocupació i desenvolupament local, 
més enllà de l’aportació econòmica de la Conferencia Sectorial del Ministeri d’Ocupació 
i Seguretat Social a les Comunitats Autònomes, per tal que els ajuntaments mantinguin 
el lideratge en l’execució de les politiques actives d’ocupació i del desenvolupament 
local al territori, en favor dels nostre ciutadans. 

3. Fer arribar aquests acord als ajuntament adherits a l’FMC perquè a traves dels seus 
òrgans de govern donin suport aquesta resolució. 
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4. Traslladar aquesta resolució a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social del Govern de 
l’Estat i al Conseller d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de Catalunya.” 

 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 21 
de maig de 2012, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar suport a l’acord adoptat pel Comitè Executiu de la Federació de Municipis de 

Catalunya, en data 9 de maig de 2012, en relació a les  politiques actives 
d’ocupació. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
La Sra. Arambarri explica que la proposta es per donar suport a l’aprovació per la Federació de 
Municipis de Catalunya de la queixa per la reducció del 56% de la dotació en l’àmbit de 
polítiques actives d’ocupació, és a dir del Pressupost General de l’Estat es reduirà de 487.000 
euros a 198.000 €. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que es tracta d’una proposta que està entrant a molts 
ajuntaments per part del Partit Socialista, i que tracta sobre polítiques actives d’ocupació a 
nivell nacional, però que s’ha de parlar de polítiques actives d’ocupació al nostre municipi. 
Cada any s’ofereixen des de la Generalitat ajuts i subvencions en matèria de polítiques actives 
sobre ocupació, i un cop més s’han ofert a Vacarisses, però no s’han obtingut, tot i haver-se 
sol·licitat des de la regidoria corresponent, donat que no reunim les condicions necessàries. 
Segueix explicant que segons el plec de condicions, un dels elements per a que ens les 
concedissin és que les subvencions vagin en funció del tipus contracte, ja que hi ha contractes 
en els que hi ha més persones treballant però menys hores i d’altres de més hores i menys 
persones treballant. El Govern de Vacarisses ha decidit escollir el primer model, però la 
conseqüència és que, de moment, no s’han aconseguit aquests ajuts pels aturats de 
Vacarisses. Per acabar, demana que abans d’aprovar propostes a nivell nacional, han 
d’arreglar abans la situació de Vacarisses. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que el seu partit donaran suport a la proposta. 
 
El Sr. Reollo creu que des de Vacarisses s’hauria de fer alguna cosa més enllà. Per exemple, 
una mena de fòrum municipal per veure que es pot fer al municipi, involucrant empreses, 
aturats, autònoms, comerciants, pagesos,etc,  per generar la nostra pròpia activitat des del 
poble, treballant un model, donant idees sense esperar que vinguin a ajudar-nos des de fora. 
Per acabar diu que voten a favor de la proposta,però considerant que s’ha d’anar més enllà. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez, qui comenta que les polítiques que està duent a terme el Partit 
Popular amb aquestes retallades salvatges en les polítiques d’ocupació, tot i ser mesures 
estatals, afecten també a Vacarisses, i per tant entén que s’han d’adherir a la proposta. 
Segueix dient que és palès que el Partit Popular ha retallat els recursos en polítiques actives 
d’ocupació a Catalunya en un 56%, però el que és pitjor, han retallat els recursos per Plans 
Locals d’Ocupació en un 97 %. Adreçant-se a la regidora de Promoció Econòmica diu que per 
primera vegada a Vacarisses s’han denegat Plans d’Ocupació, perquè s’han fet les coses 
malament des de l’Ajuntament. Les bases dels Plans d’Ocupació d’enguany deixaven molt clars 
alguns aspectes, com per exemple el tema de les contractacions, i era preferible, puntuava 
més, contractar gent entre un 70 i un 80 % de la jornada que no pas pel 100% o el 50%. Per 
altra banda, els Plans d’Ocupació van adreçats a persones i famílies amb greus problemes, 
aturats de molt llarga durada i que tenen molt poques oportunitats, perquè tenen molt poca 
qualificació i preparació,i per tant una altra cosa que puntuava molt precisament era el fet de 
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contractar gent per a llocs de treball amb un baix perfil, i des d’aquí s’ha demanat un Tècnic 
Superior en Educació, que llògicament no puntua. Segueix dient que, un cop denegat, a part de 
fer el recurs, s’hauria d’haver anat a parlar amb el Director General del SOC,  per exposar-li la 
situació de Vacarisses i demanar-li el perquè de la denegació, i quines esmenes es podrien fer. 
En aquest cas ha faltat aquesta part d’intervenció per part del polític, que és qui ha d’anar a 
parlar amb qui toqui. En definitiva, 5 o 6 persones de Vacarisses han perdut l’oportunitat de 
treballar a l’ajuntament amb els Plans d’Ocupació. 
La Sra. Sánchez, en relació a la proposta de resolució de la Federació de Municipis, creu que 
el tema és molt greu, doncs no es pot retallar en polítiques actives d’ocupació. El Partit Popular 
esta fent unes politiques actives i passives d’ocupació en que juguen a donar feina a gent que 
està cobrant una prestació, per estalviar-se aquesta prestació, però per altra banda segueixen 
deixant gent sense cap prestació. Hi ha 240.000 persones que no reben cap mena de 
prestació, això és molt greu, en aquest sentit no es pot retallar. 
 
Pren la paraula la Sra. Arambarri qui adreçant-se a la Sra. Sánchez diu que ella no creu que hi 
hagi res perdut, doncs encara no tenen resposta del departament jurídic. Segueix dient que els 
barems que es van agafar fan ser els del 50% de dedicació,  per afavorir el màxim de persones 
aturades, perquè era igual agafar el 100% que el 50%. Per altra banda, vol recordar-li que en 
els Plans d’Ocupació de 2010 i 2011, l’anterior equip de govern va perdre també 7.000 euros 
d’una subvenció d’un Pla d’Ocupació que ja estava cedit. 
 
La Sra. Sánchez li respon que ara mateix no sap de que li parla i per tant no pot donar-li 
explicacions, que ja li’n donarà el dia que li porti la documentació. I que pel que fa al tema 
d’afavorir el màxim de gent amb el 50%, entén que és una bona opció ,però si això no puntúa 
no cal fer-ho, doncs el que es busca és que ens els donin, no que ens els deneguin.  
 
Es sotmet a votació i resta aprovada amb el vot en contra del Sr. Méndez i el vot a favor de la 
resta de regidors. 
 

 

1.8.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS DE  MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIO DE L'ÚS PRIVATIU DE DOMINI P UBLIC AL CAMÍ DE 
L’OBAC S/N. 

 
 
El Ple de la Corporació,  reunit en sessió ordinària el dia 27 de gener de 2005, va acordar adjudicar 
a l'empresa RETEVISION MOVIL, S.A. la concessió de l'ús privatiu de la finca situada en el camí 
de l’Obac s/n, qualificada per la modificació puntual del Pla General en el Centre Urbà de 
VACARISSES com a Infraestructures de serveis,  on actualment estan situats el dipòsits 
Municipals d’aigua, per a instal·lar una estació de telefonia mòbil,   amb subjecció a les 
prescripcions tant jurídiques com tècniques  que figuren al Plec de Clàusules i al projecte tècnic 
aprovat, essent signat el corresponent contracte administratiu en data 14 de febrer de 2005. 
 
Vist l’escrit presentat, en data 21 de maig de 2012 amb el núm, 1938 per FRANCE TELECOM 
ESPAÑA,SA, SOCIEDAD UNIPERSONAL (en data 1 d’agost de 2006 adquirí RETEVISIÓN 
MÒVIL,SA), exposant que arran dels nous avenços tecnològics es fa necessari adaptar la xarxa a 
una nova realitat que implica racionalitzar el nombre d’estacions a les necessitats actuals i futures, 
per la qual cosa la seva xarxa ha de sofrir un descens en el nombre d’estacions, i per tal de 
garantir un nou període d’estabilitat demanen que la renda resti fixada per un import de 14.328,24 
euros anuals i la congelació de l’IPC del cànon durant un període de 5 anys 
 
Vist que l’article 59 del  Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,  pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), atorga a l’òrgan de contractació 
la prerrogativa de modificar els contractes per raons d’interès públic. 
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Vist que l’article 101 de l’esmentat text legal estableix que una vegada perfeccionat el contracte, l’ 
òrgan de contractació només podrà introduir modificacions per raó d’interès públic en el elements 
que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, justificant-ho 
degudament a l’expedient. 
 
Atès que s’ha considerat que hi concorren raons d’interès públic per a modificar les condicions 
reguladores de la concessió, ja que la substitució d’elements per a un correcte funcionament 
adaptat a les noves tecnologies i la racionalització del nombre d’estacions que comporta una 
minoració d’aquests elements,  és una millora tant per l’impacte visual com per a garantir el servei 
amb qualitat. 
 
Vist que l'article 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, les concessions s’han d’adjudicar mitjançant concurs d’acord amb el 
article ssegüent i amb la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. 
 
Vist que l'article 52.2.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC),  atribueix al Ple la competència per a la 
modificació d’aquest contracte. 
 
Atès que la Comissió Informativa  de Serveis Territorials, reunida el dia 21 de maig de 2012 va 
dictaminar favorablement, al  Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 A C O R D  
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació del contracte administratiu subscrit  en data 14 de febrer de 

2005 entre l’Ajuntament de Vacarisses i RETEVISION MOVIL, S.A. (ara FRANCE 
TELECOM ESPAÑA,SA, SOCIEDAD UNIPERSONAL) de concessió de l'ús privatiu 
de la finca situada en el camí de l’Obac s/n, qualificada per la modificació puntual 
del Pla General en el Centre Urbà de VACARISSES com a Infraestructures de 
serveis on actualment estan situats el dipòsits Municipals d’aigua, per instal·lar una 
estació de telefonia mòbil, i conseqüentment restaran modificats el pacte primer i 
segon del contracte i les clàusules VI i XV del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, per tal adaptar la xarxa a una nova realitat que implica racionalitzar el 
nombre d’estacions a les necessitats actuals i futures, modificació que serà transcrita 
literalment a un annex del contracte i que es concreta en els termes següents : 

 
Primera.- L’Ajuntament es compromet a permetre la modificació i optimització de la instal.lació 
de l' equipament de telefonia mòbil, amb la substitució dels elements que la composen, per a 
un correcte funcionament, compromís que restarà condicionat a la  presentació dels 
corresponents projectes tècnics ( d’obres i activitats, si escau) i a la seva aprovació per 
l’Ajuntament, conforme preveu la clàusula XIII del Plec de Clàusules Particulars que  regeixen 
aquesta concessió. 
 
Segona.- La concessió s'atorga per un termini de CINC ANYS, a comptar a partir de l’1 de 
gener de 2013 , prorrogable per acord exprés per períodes de cinc anys, fins al límit màxim 
legal dels 50 anys comptadors des del 14 de febrer de 2005, si les parts no denuncien el 
contracte en un termini de tres mesos a la bestreta, abans de la finalització de cada termini. 
 
Tercera.- La concessionària estarà obligada al pagament periòdic del preu públic per la 
utilització privativa dels espais esmentats. El cànon a satisfer serà de 14.328,24 euros anyals 
(CATORZE MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS).  
El pagament del cànon s'haurà  d'efectuar per anys a la bestreta, dins del primer mes de cada 
exercici natural. 
El meritament d’aquest nou cànon esdevindrà l’1 de gener de 2013.  

 
Aquest cànon serà invariable mentre duri la concessió de 5 anys, no essent objecte 
d’actualització per l'aplicació de la variació percentual experimentada per l'IPC . En el cas que 
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s’atorguessin les possibles pròrrogues previstes, pel que fa a la revisió del cànon s’estarà al 
que s’acordi al respecte . 
 
SEGON.-   Facultar a l'Alcalde perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi l’annex al 

contracte de la concessió, i al regidor de Serveis per a la signatura de la resta de 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquests acords. 

 
TERCER.-  Comunicar el present acord a l’empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA,SA, 

SOCIEDAD UNIPERSONAL i se'l citi per tal que concorri a la signatura de l’annex del 
contracte que formalitzarà la modificació en document administratiu, dins del termini 
de trenta dies naturals a comptar des del següent al de la recepció de la notificació . 

 
 
El Sr. Martin explica que es tracta del contracte de les antenes de FRANCE TELECOM que es 
signa per un import de 14.328,24 euros per cinc anys. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovat per unanimitat dels presents. 
 
 
 
1.9.- MOCIÓ PRESENTADA PER PELS GRUPS MUNICIPALS D’ UNIÓ INDEPENDENT PER 

VACARISSES, VEÏNS PER VACARISSES, D’ESQUERRA REPUBL ICANA DE 
CATALUNYA CONVERGÈNCIA I UNIÓ I PARTIT POPULAR , PE L RECONEIXEMENT 
SOCIAL I INSTITUCIONAL DELS VOLUNTARIS DE VACARISSE S 

 

El voluntariat és una manifestació solidària que es canalitza per mitjà d’entitats sense afany de 
lucre.  
 
Tots els ciutadans tenen dret d’organitzar-se i contribuir, d’acord amb llurs preferències i 
capacitats, a la tasca que realitza el voluntariat.  
 
El compromís d’actuació que suposa el voluntariat es fonamenta en una decisió lliure i personal 
motivada per principis de solidaritat i altruisme.  
 
El voluntariat contribueix a un desenvolupament social del nostre entorn i del món, més just, 
solidari, equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi mitjançant la participació dels ciutadans en 
la vida de les societats.  
 
El voluntariat estimula la responsabilitat social dels ciutadans i contribueix a la resolució de les 
necessitats socials.  
 
El voluntariat fonamenta la seva acció en els principis d’associació i participació democràtica, 
respecte a la dignitat, igualtat i llibertat de la persona. 
 
Considerant que les associacions de voluntariat aporten una contribució molt important en el 
desenvolupament de la vida de la Vila de Vacarisses. 
 
Reconeixent la conveniència d’estimular la labor de tots los voluntaris que treballen en els 
diferents camps d’actuació al nostre municipi. 
 
Atès  que Vacarisses té un teixit molt important de voluntaris amb una llarga i demostrada 
trajectòria. 
 
Aplegant  l’acord de l’Assemblea de les Nacions Unides en la 120 sessió plenària de 17 de 
desembre de 1985 en la que convida, als governs,  a celebrar anualment, cada  5 de 
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desembre, el Dia del Voluntariat, per donar alè i reconeixement als voluntaris molts dels quals, 
ofereixen  el seu servei a costa de considerables sacrificis personals. 
 
Per tot això  proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Declarar el dia 5 de desembre de cada any  Dia del Voluntariat a Vacarisses. 

SEGON.-  Notificar els presents acords a totes les entitat gestores del voluntariat a 
Vacarisses, i a les Nacions Unides. 

 

El Sr. Méndez explica que en el darrer Ple el seu partit va presentar una proposta per al 
reconeixement social i institucional de Protecció Civil, l’ADF i la Policia Local de Vacarisses i 
durant el debat posterior es va exposar la idea de fer les propostes per separat per una banda 
pel conjunt de voluntaris i per l’altre per la Policia Local. El seu partit no es va oposar, perquè 
des de el primer moment la seva intenció era que anessin endavant, per tant van establir un 
procés de negociació i consens amb la resta de partits polítics del consistori. Segueix dient que 
el resultat és la present proposta i la que segueix. Pel que fa a aquesta, es va consensuar que 
anés adreçada al conjunt de voluntaris i que es declarés el dia 5 de desembre de cada any com 
el Dia del Voluntariat a Vacarisses. Aquesta proposta pretén varis objectius: per una banda un 
reconeixement social i inconstitucional que consideren del tot just i necessari, doncs estem 
parlant d’unes persones que dediquen el seu temps a la comunitat i en algunes ocasions 
arriscant la seva vida per la resta de ciutadans i sempre amb dedicació i responsabilitat; per 
altra banda, la seva proposta pretén fer-los arribar de forma pública l’orgull i el carinyo que 
tenim pel seu servei a la ciutadania, i  afermar la seva relació amb els ciutadans i que donin a 
conèixer les seves activitats. Per acabar diu que aquesta proposta pretén reconèixer la feina 
d’uns ciutadans, l’esforç i dedicació dels quals no sempre es prou conegut, desitjant que això 
deixi de ser així. També vol agrair a la resta de partits polítics que s’han unit a la proposta el 
seu treball pel consens i aprovació, i molt especialment al senyor Salvador Martín. 

Es sotmet a votació i resta aprovada per unanimitat dels presents. 

 
 
1.10.-  MOCIÓ PRESENTADA PER PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’UNIÓ 

INDEPENDENT PER VACARISSES, VEÏNS PER VACARISSES, C ONVERGÈNCIA I 
UNIÓ I PARTIT POPULAR , PEL RECONEIXEMENT SOCIAL I INSTITUCIONAL DE 
LA POLICIA LOCAL DE VACARISSES. 

 
 
L’Ajuntament de Vacarisses considera necessari celebrar un acte institucional que serveixi per 
condecorar a tots els agents de la Policia Local de Vacarisses que realitzin labors meritòries al 
decurs de l’any, així com a membres d’ altres cossos, o a ciutadans o ciutadanes presents en la 
vida ordinària del municipi, que hagin destacat en la seva col·laboració amb els serveis de la 
Policia Local.  
 
És norma en els diferents cossos i forces de seguretat, celebrar un dia de festa institucional 
com a reconeixement de la tasca que desenvolupen els membres dels esmentats cossos. 
 
També és norma que aquest dia es commemori alguna efemèride o aniversari. 
 
En data 22 de febrer de 1990, va ser aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament la creació del Cos de 
Policia Local. 
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Atès el que preveuen els articles 189-191, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Per tot això es proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-   Declarar el 22 de febrer de cada any Dia de la Policia Local de Vacarisses.  
 
SEGON.-  Iniciar els tràmits per a la redacció i posterior aprovació pel Ple del Reglament 

Intern de Condecoracions i Distincions de la Policia Local de Vacarisses. 
 
TERCER.-  Notificar els presents acords a la Policia Local de Vacarisses i al Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
Intervé novament el Sr. Méndez per comentar que la proposta pretén, per una banda, declarar 
el dia 22 de febrer de cada any el Dia de la Policia Local de Vacarisses, i per una altra banda 
iniciar els tràmits per a la redacció i posterior aprovació per Ple del reglament intern de 
condecoracions i distincions de la Policia Local de Vacarisses. Explica que s’ha triat el dia 22 
de febrer, perquè va ser en aquesta data a l’any 1990, que el Ple va aprovar la creació del Cos 
de la Policia Local de Vacarisses. Des de el seu grup creuen que amb aquesta proposta es 
realitza una cosa habitual a molts ajuntaments, dedicar un dia per a reconèixer social i 
institucionalment la feina de la Policia Local del seu municipi. Un reconeixement que, igual que 
amb els voluntaris,  compenetrarà més als ciutadans amb la seva policia, i a la policia amb els 
seus ciutadans. De nou, vol agrair que s’hagin unit a la iniciativa diversos grups del consistori. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana, que vol que vagi per endavant el seu reconeixement a la Policia 
Local, però que segueixen amb discrepàncies pel que fa a la manera com s’ha presentat  
aquesta moció. Explica que, per una banda no els agrada, perquè quan parla d’altres cossos 
no diuen quins son aquests cossos, i per tant ells no volen donar suport a una moció que pugui 
reconèixer cossos aliens a Catalunya. Diu, que tampoc entenen el perquè de si només 
col·labores amb la Policia Local  tens possibilitat de reconeixement i si col·labores amb els 
Bombers, per exemple, ja no hi pots accedir, encara que estiguis fent una tasca aquí. Per 
acabar, diu que des de el seu partit es vol un reconeixement a aquell treballador de 
l’ajuntament, la Brigada d’Obres també mereix un reconeixement, els tècnics, els auxiliars, i per 
exemple en aquest ajuntament hi ha 2 o 3 persones que porten gaire bé 30 anys treballant-hi. 
Per tant si la moció queda tal com està s’abstindran. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui diu que La Policia Local és un cos de proximitat i que com bé ha dit el 
Sr. Masana ,els Bombers son un cos i també se’ls reconeix. Segueix dient que el titular de la 
moció diu ben clar “Policia Local de Vacarisses”, i que la Policia la tenim al nostre costat, és 
gent oberta que t’ajuda en qualsevol moment, son amics, absolutament tractables encara que 
portin l’uniforme. I tot això espera que no canviï per molt que creixi el municipi, els truques i als 
cinc minuts els tens a casa. 
 
La Sra. Sánchez diu que tot i que la votaran a favor també vol fer matisos, doncs amb els 
temps que corren crear un dia especial pel reconeixement públic de la Policia Local vol dir 
generar una despesa. El reconeixement a la Policia Local, sempre que hi ha hagut  una acció   
especial, una heroïcitat, s’ha fet una carta a títol personal que, a més, consta a l’expedient i per 
tant ja és un reconeixement. Segueix dient que troben bé que es faci un reconeixement públic, 
però demana que es faci amb un criteri que no costi gaires diners als ciutadans. 
 
Pren la paraula el Sr. Salvador Martín que diu que ells s’han adherit a la proposta també per 
complir amb el desig de la Policia. Explica que s’han informat i han vist que la majoria de 
municipis celebren aquest dia, amb diferents actes o no, segons el nivell pressupostari de que 
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es disposi, però es tracta de reconèixer la feina que fan. Pel que fa al que deia el Sr. Masana 
dels Bombers, aquests també tenen el seu dia. 
 
El Sr. Méndez creu que ja està tot ben explicat i no vol fer debat, que sap que no estem en bon 
moment, però ja es parlarà la manera de fer-ho. 
 
El Sr. Masana diu que al que ell es referia és que si hi ha un bomber fent una tasca a 
Vacarisses i una altra persona l’ajuda, no se li pugui reconèixer aquest ajut a un altra cos, no a 
la Policia Local. 
 
Es sotmet a votació i resta aprovat amb l’abstenció del Sr. Masana i el vot a favor de la resta de 
regidors. 
 
 
 
1.11.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC , CONTRA LES 

RETALLADES D’EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN DE L’EST AT. 
 
 
El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 2012, un 
conjunt de mesures que afecten l’educació –especialment el sistema públic d’educació- i que 
suposaran una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar. 
 
D’entre les diferents mesures aprovades, n’hi ha que afecten aspectes normatius de caràcter 
bàsic, com ara l’increment d’un 20 % de les ràtios d’alumnes per aula, la possibilitat que els 
instituts ofereixin solament una modalitat de Batxillerat o la congelació de l’increment d’hores 
en els currículums dels Cicles Formatius de FP. 
 
D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les autonomies, com ara 
no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure nous conceptes 
retributius a les nòmines del professorat o l’increment d’hores lectives del professorat (25 hores 
lectives a primària i 20 hores lectives a secundària) 
 
En l’esmentat Reial Decret-Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per promoure l’ús de 
les noves tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació amb les CCAA i els Ajuntaments per 
promoure places escolars d’escoles bressol. 
 
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment del preu de les 
taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 66%. 
 
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat Reial Decret-Llei, 
que afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes educatives, des de la primera 
infància, fins a la universitat, així com la qualitat del sistema educatiu, sobretot públic, a la seva 
equitat i igualtat d’oportunitats, 
 
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació dels 

nostres joves, tornant a nivells de funcionament i organització del sistema educatiu 
anterior a la LOGSE (1990) 

 
SEGON.-  Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat de les 

autonomies i fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
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TERCER.-   Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant que 
envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la qualitat 
de l’educació necessària amb criteris d’equitat i justícia social. 

 
QUART.-  Traslladar aquest acord al Consell Escolar Municipal, als centre educatius de 

Vacarisses, a les AMPA de Vacarisses, al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación, cultura y Deportes. 

 
 
Intervé la Sra. Sánchez  qui explica que el sistema públic d’Educació està en perill, ens acaben 
de retallar 3.000 milions d’euros per curs escolar i s’està entrant en una dinàmica molt perillosa, 
doncs aquest Decret Llei del mes d’abril parla d’increment de ratio d’alumnes per aula, 
possibilitat de que els instituts només realitzin una sola modalitat de batxillerat, congelació 
d’hores de curriculum en els cicles formatius, entre d’altres. S’estan començant a envair certes 
competències autonòmiques, doncs aquest Decret Llei també diu que no es faran suplències 
durant els primers 10 dies de baixa d’un professor, desapareixen programes molt importants 
com Escuela 2.0 que anava encaminat a tot el tema de noves tecnologies, també desapareix el 
programa de col·laboració  amb les comunitats autònomes i amb ajuntaments per promoure les 
escoles bressol, etc. Segueix dient que tot això està generant un problema molt greu que afecta 
a totes les etapes educatives, des de la de 0 a 3 anys fins a la Universitat. És una dinàmica 
molt preocupant, en l’educació no es pot retallar, des de el seu partit aposten pels serveis 
educatius públics i de qualitat, per tant el que demana la moció és rebutjar la invasió 
competencial que atempta contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, reclamar al Govern de la 
Generalitat que també rebutgi aquestes mesures en tant que envaeixen competències pròpies i 
traslladar aquest acord al Consell Escolar Municipal,  als centre educatius de Vacarisses, a les 
AMPA de Vacarisses, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que ells hi voten en contra. 
 
El Sr. Masana comenta que al final s’acabaran carregant l’escola pública, i es pregunta que 
amb classes de 36 com pots atendre les persones que tenen alguna dificultat, com un TDAH, 
els desdoblaments desapareixeran perquè no hi haurà prou mestres, però a més ell vol donar-li 
una altra vessant doncs es tracta d’una nova ingerència de l’Estat en els afers de Catalunya i el 
que no és lògic és que es retallin 10.000 milions d’euros en Educació i Sanitat a nivell estatal i 
obliguin a Catalunya a fer-ho, quan si no fos per l’espoli fiscal podria passar de llarg d’aquestes 
retallades i d’altres. Catalunya pateix 20.000 milions d’espoli cada any, un Bankia cada any, i 
els més perjudicats tornen a ser les classes mitjanes i populars. Per acabar diu que s’està 
veient que per algunes coses si que hi ha diners, com per exemple rescatar bancs, però per 
l’educació i la Sanitat veuen que no. 
 
El Sr. Gibert diu que ja s’ha dit gaire bé tot, i que des de el seu grup i també en nom de Veïns 
per Vacarisses,  llògicament estan en contra d’aquestes retallades que venen de l’Estat, que 
sumades a les que també ens venen de la Generalitat cada vegada més fan perillar 
l’ensenyament públic. També pensen i coincideixen en que trepitjar competències del seu 
autogovern és prou greu, doncs ja tenien traspassades les competències en ensenyament i ara 
el que fa el Govern de l’Estat és anar reduint-les de mica en mica. Per acabar diu que el seu 
partit hi està completament a favor. 
 
El Sr. Méndez intervé, i diu que la seva intenció era no intervenir, però que cada vegada tracten 
temes que no son pròpiament de la seva competència. Aquesta proposta la està presentant el 
partit socialista a molts municipis i evidentment el Partit Popular està fent una contraproposta i 
està presentant la seva resposta que passa a llegir-la a continuació: 
 
 “ La conjuntura econòmica extremadament complicada que ens ha deixat l’anterior executiu 
socialista ens obliga a fer un esforç més gran del previst, Ens trobem davant un moment 
excepcional, que exigeix mesures excepcionals. 
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El Reial Decret Llei de Mesures Urgents de Racionalització de la Despesa Pública en l’Àmbit 
Educatiu té com objectiu introduir mecanismes de flexibilitat en la legislació educativa per a 
permetre a les Comunitats racionalitzar la seva despesa educativa i que aquesta sigui més 
eficaç. 
Aquestes mesures son de caracter dispositiu. Cada Comunitat podrà modular l’aplicació 
d’aquestes mesures depenent de la seva situació financera. 
Aquestes mesures de racionalització de la despesa no son la reforma educativa del Govern. 
Però sí son condició prèvia i necessària per a que el Govern pugui realitzar la mateixa. 
Les mesures proposades es plantegen des de una triple premissa: 
- No incidir substancialment sobre la cobertura i la qualitat del servei públic d’educació. 
- Atendre l’equitat, evitant que la situació socioeconòmica sigui un obstacle per a desenvolupar 
el talent. 
-Marcat caràcter de flexibilitat per a que les Comunitats Autònomes acomoden el seu ús a les 
necessitats (diferents) de consolidació fiscal que cadascuna presenta. 
 
Entre les mesures de racionalització de la despesa relatives als ensenyaments no universitaris 
n’hi ha de conjunturals, i per tant reversibles, quan canviïn les condicions econòmic financeres, 
i d’altres de caràcter estructural perque suposen increments d’eficiència en la prestació del 
servei que no comporten risc de minvament de la qualitat, sino que, al contrari, poden contribuir 
a incrementar-la. 
 

1. Pel que fa a la modificació de les ratios de la LOE amb caracter temporal. 
 

Permet a les Comunitats Autònomes en moments de limitació de la taxa de reposició 
augmentar en un 20% el nombre màxim d’alumnes per classe previst a la LOE: 25 a Primaria i 
30 a Secundaria. 
A l’actualitat la LOE ja contempla un increment d’un 10% del nombre màxim d’alumnes (article 
87.2), per tant només es planteja un increment d’un altre 10 % sobre el que ja està establert a 
la llei. 
El percentatge d’alumnes immigrants no para de disminuir ( ha passat de l’11,9% del curs 
2008/2009 a l’ 11,5 % del curs actual) amb el que la heterogeneïtat dels grups és cada vegada 
menor. 
L’increment de la ràtio a Primària ens posa en una situació similar a la de països del nostre 
entorn: 
 
Alemanya: 29  Irlanda: 29  Dinamarca: 28 
EEUU: 30 / 35  Escocia: 33 
 
La OCDE senyala que les ràtios d’alumnes per aula no ha deixat de disminuir en els últims 
anys en tots els països desenvolupats, incloent Espanya, i malgrat això no s’ha observat una 
millora significativa en l’educació dels alumnes. 
 
El cost salarial per alumne a Espanya és molt més alt que a la mitja de la OCDE en tots els 
nivells educatius. El factor que explica aquest alt cost salarial a España es la baixa ràtio 
d’alumnes per classe. 
 
La majoria dels estudis internacionals, no aprecien cap efecte de la ràtio d’alumnes per classe 
en el rendiment mig del grup ( a no ser que s’apropin als 40) i els pocs que assenyalen que sí 
hi ha efecte, conclouen que és de petita magnitud. 
 
L’informe Pisa in Focus assenyala que la qualitat de formació del professorat té un major efecte 
en el rendiment del grup que el tamany de la classe. 
 
Tot això permet concloure que un increment transitori en el nombre d’alumnes a l’aula no tindrà 
un efecte substancial en la qualitat de l’educació. 
 
2.Pel que fa a l’augment de les hores lectives del personal docent 
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Establir un mínim de 25 hores en Educació Infantil i Primària i de 20 hores en la resta 
d’ensenyaments, sense perjudici de les reduccions que corresponguin per exercici de funcions 
de direcció o coordinació del centre. 
 
- És una mesura que exigeix un esforç per part dels docents, però que tampoc afectarà a la 
qualitat de l’ensenyament. Hi ha un marge d’actuació en aquest punt, en la mesura que la ràtio 
alumnes/mestre d’Espanya (8,6) és la segona més baixa de tota la UE i la OCDE. 
 
- De fet Espanya es troba , juntament amb Portugal, Italia, Eslovenia, Chequia, Austria i 
Luxemburg, en el grup de països de la OCDE qie té ràtio baixes i baix rendiment. En contrast 
amb França, Alemanya, Països Baixos, Estonia o Regne Unit que tenen ràtios elevades i alt 
rendiment acadèmic. 
 
- A més a més, els nostres mestres tenen menys hores de feina que als d’altres països del 
nostre entorn, i per tant, l’esforç que se’ls demanarà sembla assumible: 
 
 
Hores lectives    Hores totals anuals 
 
Espanya 713(1)    1.425 
França  642    - 
Regne Unit 714    1.265 
Alemanya 756    1.755 
OCDE  701    1.660 
UE-21  659    1.594 
 
 

(1) Les hores lectives d’Espanya estan calculades segons una metodologia qüestionable 
del següent supòsit: el 75 % dels professors imparteixen 21 hores lectives a la setmana 
i el 25% 18 hores. A més s’inclouen les hores de tutoría, el que no succeeix a la resta 
de països. 

 
3. Aplaçament de la implantació dels Cicles Formati us de 2.000 hores previstos a la LOE 
per Grau Mig i Grau Superior. 
 
Es tractaria de diferir l’aplicació del RD 1147/2011 al curs 2014-2015, al igual que està  previst 
amb el RD 1146/2011 en el cas de la ESO. 
Aquesta mesura l’han demanat Comunitats de diferents vessants polítiques i representa una 
clara necessitat, especialment si es té en compte la reforma pendent i compromesa pel 
President del Govern i el Ministre d’Educació, Cultura i Esports. 
 
En aquest punt el Sr. Méndez vol afegir que això que acaba de dir no ho inclouen a la seva 
proposta 
 

5. Eliminació transitòria de la possibilitat de cre ar nous complements retributius o 
retribucions variables. 

 
Afectaria a l’àmbit docent no universitari als sexennis formatius, i a l’àmbit del PDI a les 
retribucions adicionals que segons l’artivle 69.3 LOU poden establir les CCAA lligades a mèrits 
individuals docents, investigadors, de desenvolupament tecnològic, de transferència de 
coneixement i de gestió. 
 
El Sr. Méndez afegeix que aquest punt tampoc l’inclouen, doncs tant en aquest punt com en 
l’anterior hi estant d’acord, i que malgrat que el PSC prefereix ressaltar les discrepàncies, el 
seu partit prefereix donar importància als punts en que estan d’acord. 
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6. Pel que fa a la modificació del criteri de nomen ament de substituts determinant 
que les baixes inferiors a 10 dies lectius hauran d e ser ateses pels recursos del 
propi centre. 

 
El nomenament de funcionaris interins per substitució transitòria dels professors titulars es 
produirà únicament quan hagin transcorregut deu dies lectius des de la situació que dona 
origen a dit nomenament. 
 

7. Pel que fa a l’ eliminació de la obligatorietat d’ofertar, almenys dues modalitats 
de Batxillerat en els termes previstos a la LOE. 

 
Es proposa la seva derogació amb la finalitat de que siguin les Administracions educatives les 
que determinin l’oferta de Batxillerat dels centres, d’acord a la demanda dels alumnes i a les 
seves necessitats d’organització educativa.” 
 
 
El Sr. Méndez segueix la seva intervenció dient que, en conseqüència, al contrari del que 
afirmen, aquestes mesures no van en detriment  de l’educació i la formació dels nostres joves i 
no suposen una invasió competencial sobre la nostra autonomia, per tant el seu vot serà en 
contra. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana, qui explica que qui ha fet aquest escrit no ha estat mai a una 
aula, doncs per exemple els 10 dies de baixa sense suplir el mestre, qui atén aquells nens, quin 
currículum seguiran aquests deu dies, i si hi ha una altra baixa com s’ho faran, el professor de 
Matemàtiques substituirà al de Socials? Segueix dient que el problema no és la immigració, 
sinó que nens nascuts aquí tenen problemes i greus, cada nen és un cas i s’ha d’atendre 
individualment i això no es podrà fer. En aquests moments molts casos de TDAH es detecten a 
l’escola i es tracten a l’escola, hi ha un percentatge molt elevat de les persones que hi ha a la 
presó que son TDAH. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui adreçant-se al Sr. Méndez li diu que ella ja donava per fet que 
portaria un bon argumentari, però que per part seva no comparteix pràcticament res del que ha 
dit. Segueix dient que la crisi no l’han creat els socialistes, tots sabem d’on ve, de la dreta, del 
capital i de la desregulació dels mercats. D’altra banda diu que és preocupant retallar en 
polítiques actives d’ocupació i  en educació, que tenim un atur juvenil de nois menors de 25 
anys del 50%, i si a més li sumem les reduccions en educació i l’increment de les taxes 
universitàries, qui tindrà accés a la formació seran només només els rics, doncs ni les classes 
mitges treballadores, que son les que estan pagant la crisi, podran pagar-la. Per acabar diu que 
s’ha d’apostar per l’educació, i que des de el seu partit no volen fer ni un pas enrere. 
 
El Sr. Boada comenta que aquestes retallades també ens afecten a nosaltres, hem passat de 
tenir uns ingressos per l’escola bressol de 1.800 euros per nen per any a 1.300 euros, i això 
afecta molt el nostre pressupost. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovada amb el vot en contra del Sr. Méndez i el vot a favor de la 
resta de regidors. 
 
 
 
1.12.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE C IU, ERC I PSC,  PER 

CONTINUAR DESENVOLUPANT EL PROJECTE D’UNIVERSALITZA CIÓ I 
SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT A LES ESCOLES 

 
 
Atesa la proposta de la Regidora d’Educació de data 27 de maig de 2008 sobre l’implementació 
del “Projecte per a la universalització dels llibres de text i els materials curriculars i ajuts als 
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alumnes dels centres educatius públics en les etapes d’ensenyament pre-obligatori i obligatori 
de Vacarisses” que va ser debatuda i votada al  Ple Ordinari de data 28 de maig de 2008. 
 
Atès que tots els grups municipals tant del govern (PSC-ERC-ICV) com de la oposició UIPV , a 
excepció del regidor no adscrit, van votar a favor d’aquesta proposta en representació d’una 
àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes de Vacarisses.  
 
Atès que l’educació pública, gratuïta i universal és un dels drets humans essencials  que 
recullen diverses lleis i normatives de tots els àmbits. 
 
Atès que el projecte proposat l’any 2008 va comptar amb el suport de TOTA la comunitat 
educativa dels tres centres afectats i que tant les AMPES com les direccions dels centres van 
fer un esforç important i un reconegut treball a favor de la socialització i reutilització dels llibres 
de text i material curricular, fomentant entre els alumnes un ús responsable, a la vegada que 
incentivaven un estalvi econòmic i ecològic.  
 
Atès que en el darrer Consell Escolar Municipal de data 24 d’abril de 2012 les AMPES d’acord 
amb les direccions dels 3 centres afectats van mostrar en un escrit presentat al Regidor 
d’Educació  la seva disconformitat amb el repartiment de la subvenció dels llibres de text en 
funció de renda i van demanar que es recuperi l’esperit de la universalització dels llibres de text 
per tal que els diners arribin a totes les famílies dels alumnes escolaritzats als centres públics 
de Vacarisses per garantir l’equitat.  
 
Atès que distribuir 40.000 euros en concepte de subvenció de llibres de text segons rendes 
familiars farà que una vegada més paguin la crisi les classes mitges treballadores i que la 
proposta asistencialista del govern beneficiarà a  unes poques famílies  generant un fort 
desequilibri en la distribució objectiva dels recursos. 
 
Es per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament  l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-   Continuar desenvolupant el projecte d’universalització i socialització dels llibres de 
text per al proper curs 2012-2013 . 
 
SEGON.- Destinar els 40.000 euros de la partida corresponent a subvencionar els llibres de 
text de forma universal en la proporció corresponent a la reducció pressupostària aplicada 
encara que sigui inferior al 75% del cost total. 
 
 
La Sra. Sánchez llegeix la moció i seguidament el Sr. De la Vega la defensa, dient que des de 
el PSC creuen que l’educació pública ha de ser de qualitat i per tothom, doncs és un dret humà 
i universal el dret a l’educació gratuïta. S’ha de tenir en compte que des de diferents sectors de 
la comunitat educativa se li va demanar al regidor d’Ensenyament, per escrit, que es 
mantingués la subvenció per a tots els alumnes. Atenent la feina i projectes que s’han realitzat 
des de diferents sectors del mon educatiu, continuem pensant que la subvenció ha de ser per 
tots els alumnes tal i com es va engegar el 2008. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que té la impressió de que hi ha dues postures diferents, la de 
que es reparteixin els diners proporcional i universalment per tothom, i l’altra que és que amb 
els diners que hi ha es doni més als que menys tenen i menys als que més tenen. Segueix 
dient que des de el seu punt de vista creuen que el més just és que es doni més als que tenen 
menys i menys als que en tenen més, i com que volen ser coherents, el seu vot serà en contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana i diu que tot i estar d’acord, en el fons, amb el que acaba de dir el 
Sr. Méndez,  aquest any no ho entenen. Creu que hi ha un error en el pressupost, o bé és un 
pressupost mal treballat que va reduir linealment totes les partides,  i ara es troben amb una 
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partida de 40.000 euros, 8.000 euros menys que l’any passat i es vol canviar el sistema. 
Segueix dient que de cara a l’any que ve si que els hi donaran el seu suport, però que aquest 
any creu que s’equivoquen. 
 
El Sr. Reollo diu que igual que el Sr. Masana creu que aquesta partida de 40.000 euros 
s’hauria de repartir i tirar endavant, seguir amb la universalització, i després lògicament qui més 
tingui que més pagui. Seguidament llegeix unes paraules del Sr. Gibert d’ una acta de Ple del 
2008 : “ el  senyor Gibert comenta que es podria haver estat més generós i aplicar un ajut en la 
universalització del 100% del cost i no del 75%, hi votarà a favor però es podria haver fet 
extensiu”.  
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que probablement si la situació del 2008 hagués estat critica com 
ho és ara, UIPV hagués votat en contra, però la situació econòmica era diferent a la d’ara, tant 
la de l’ajuntament com la de les famílies. Adreçant-se al Sr. de la Vega diu que vol agrair el to 
que ha fet servir en l’exposició de la proposta. 
Segueix explicant que canviaran el sistema d’ajut per llibres perquè la situació econòmica ha 
canviat, i el que li sorprèn és que el Sr. Reollo, regidor de Convergència i Unió, estigui a favor 
de la universalització dels llibres, quan el seu partit retalla el 33% de les aportacions a les 
escoles bressol, i quan la consellera Rigau està dient que de cara al curs que ve les escoles 
bressol rebran diners en funció de la renda del municipi, i per tant encara no sabem que ens 
tocarà a Vacarisses. En aquest tema, la prioritat de l’equip de govern és ajudar a les famílies 
que ho estan passant malament, que no tenen ni per menjar, que se’ls està desnonant de casa 
seva, etc. Aquelles famílies que tenen la gran sort de tenir feina hauran de fer un esforç i pagar 
els llibres, que en el cas de Primària estem parlant de 38 euros. Els centres, un cop 
l’ajuntament els ha explicat que el que vol fer és un sistema de barems de tarifació social i 
ajudar a  qui més ho necessita, ho han entès perfectament. 
També vol afegir que s’haurien hagut d’ esperar abans d’anar als mitjans de comunicació, 
doncs el que han provocat, adreçant –se al Sr. Reollo, és fer creure als pares que l’ajuntament 
es volia carregar les ajudes, quan això no és així.  La universalització beneficiava als centres, 
quedava un romanent pels centres, però ara estem en crisi i la Generalitat ha retallat els diners 
per a la reutilització de llibres, per tant es pregunta com pot un regidor de Convergència i Unió 
demanar-nos aquí que mantinguem la universalització quan el seu partit l’ha tret,i on està la 
coherència. 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Masana, no acaba d’entendre que discrepi abans de saber 
com aniran aquests barems, si en funció de les sol·licituds o de què. A més, si és que sobren 
diners, ja en parlarem. Per exemple, en un consell escolar a la Font de la Orpina, va sortir el 
tema de les sortides, hi ha pares que no poden pagar els 60 euros de les sortides, per exemple 
si sobressin diners podrien anar destinats a les sortides. Per tant, s’ha d’acabar de polir el 
sistema,i un cop acabat ja el podran criticar. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que creu que hi ha un problema de concepte, doncs 
evidentment entenen que s’ha d’ajudar a qui menys té, però s’estan barrejant coses. Diu que 
està d’acord amb el que ha dit el Sr. Masana de que UIPV quan van preparar el pressupost de 
2012 no van treballar-hi prou, van fer una retallada línial, van quedar 40.000 euros amb els que 
ara han dit, que en fem? Segueix explicant que li consta que a les AMPAS no se n’ha parlat 
d’aquests 40.000 euros, i que ells van explicar que hi havia aquests 40.000 i que s’havien 
reduït en 8.000 pels llibres de text, doncs ells creien que efectivament aniria així. Pel que fa al 
que ha comentat dels  mitjans de comunicació vol aclarir que ells no han qüestionat com ho 
faran, sinó el què faran, doncs UIPV no pensa continuar el projecte d’universalització, i des del 
moment que comuniquen que faran un sistema de barems per renda, no importen els barems, 
doncs es tracta d’un tema existencialista que correspon a Serveis Socials.  
 
Segueix dient que si ells haguessin treballat aquest pressupost i haguessin decidit que des de 
serveis socials subvencionaven llibres de text a les famílies amb problemes, no haguessin 
posat 40.000 euros, doncs evidentment si la partida total de l’area son 70.000 euros no creu 
que haguessin posat 40.000 euros única i exclusivament per ajuts en llibres. La comunitat 
educativa continua defensant la universalització i la socialització dels llibres, i UIPV sembla que 
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no volen escoltar el que no els interessa. En definitiva, el que demanaven era que s’invertissin 
els 40.000 euros per subvencionar els llibres de text, doncs el PSC aposta per la educació  
universal i gratuïta, perquè és la que garanteix la equitat per tothom, pel ric i pel pobre, 
ciutadans formats i educats que pensin lliurement i que siguin crítics. 
 
El Sr. Méndez reitera que ells aposten per donar més als que menys tenen i menys als que 
més tenen i que evidentment hi votaran en contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que tot i estar a favor del que plantegen, el problema de 
fons és que posen 40.000 euros on no els haurien d’haver posat. A més, ha canviat de parer 2 
o 3 vegades, doncs en el Consell Escolar Municipal va dir que els 40.000 euros els posaria tots, 
i l’altre dia en comissió va dir que els repartiria amb aquells barems, i quan se li va dir que 
segurament amb aquests barems no es gastarien els 40.000 euros va respondre que els 
repartirien a les escoles. El Sr. Masana li pregunta que faran l’any que ve, perquè si aquest any 
els fa servir per pagar sortides, llibres... etc, ho troba molt bé, però l’any que ve no podrà fer-ho. 
 
El Sr. Reollo comenta que no ha vist mai un gestor que es carregui un model sense posar a 
prova el següent model que aplicarà, i vol aclarir que el seu partit fa el que fa, perquè el seu 
partit no cobra el que li deuen, perquè estant espoliats.  
 
Intervé el Sr. Boada, qui diu que segons el primer punt de l’ordre del dia han perdut 340.000 
euros, pels que han hagut de demanar un crèdit per pagar una tuberia que no servirà per res. I 
ara s’està discutint que hem retallat 8.000 euros. S’han tocat quotes de les escoles bressol, i de 
l’Escola de Música, es va parlar amb les escoles, amb els pares, quan va sortir la notícia 
encara ni sabíem la realitat de la subvenció, per tant demana que els deixin treballar, i més tard 
si no els agrada ja els criticaran, però ara el que estan fent és intoxicar, quan ells encara no 
han decidit res. 
 
El Sr. Masana diu que el que s’està discutint no és l’ import sinó la manera de fer-ho. 
 
El Sr. Gibert diu que en una situació com la d’ara en que no hi ha diners, aquesta és la manera 
més justa i equitativa de fer-ho. Segueix dient que ara tenim unes retallades que ens venen  de 
la Generalitat, unes retallades que venen de l’Estat, i als ajuntament no els toca el tema de la 
universalització de llibres, només hi ha dos ajuntaments a tot Catalunya que ho facin : Santa 
Coloma de Gramanet i Vacarisses. A més, diu que si aquest any el model que proposen no 
funciona,  de cara a l’any que ve ja s’asseuran tots junts i en parlaran. 
 
El Sr. Masana li respon que hi està d’acord amb tot això, però que no parteixen del mateix lloc, 
doncs UIPV està posant 40.000 euros en una partida i després vol canviar el sistema. Segueix 
dient que a la llarga els 40.000 euros els forçarà per acabar-los gastant, per tant ell creu que 
abans haurien d’haver demanat informes a Serveis Socials sobre les famílies necessitades de 
Vacarisses i ,així, havent-ho treballat abans, sabrien més o menys com anirien els trets. 
 
El Sr. Gibert per acabar, els vol demanar que s’esperin a que hagin acabat i ja en parlarem. 
 
Es sotmet a votació i NO s’aprova amb els vots en contra dels regidors de UIPV, Veins per 
Vacarisses i del Sr. Méndez, i el vot a favor de la resta de regidors. 
 
 
 
1.13.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC P ER UNA POLÍTICA ACTIVA 

D’OCUPACIÓ JUVENIL 
 
L’ocupació contribueix a materialitzar el projecte vital de les persones dins la societat, tot i 
trobar-nos dins d’un context socioeconòmic nou i la vegada difícil. La conjuntura econòmica 
actual ha repercutit notablement en el mercat laboral, en la mesura que cada cop les persones 
tenen més complicat poder accedir-hi i, sobretot, mantenir-s’hi. 
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Els i les joves són un dels col·lectius més vulnerables davant aquesta situació, atès que han 
patit especialment la  destrucció de llocs de treball i l’increment de l’atur registrat. Les dades 
parlen per si mateixes; en el primer trimestre d’aquest any, a Catalunya la taxa d’atur juvenil 
representa el 50,10%. I Vacarisses no és l'excepció. A l’Abril de les 525 persones en l’atur 77 
tenen menys de 30 anys. 
 
Atès que avui, més que mai, els poders públics hem de parar especial atenció als i les joves 
oferint-los tot un seguit d’accions específiques orientades a garantir els seus drets laborals i 
sindicals com a treballadors/ores; impulsar i promoure la participació en les empreses, apostar 
per polítiques d’ocupació plena, de foment de l’estabilitat laboral, de formació en el seu sentit 
més ampli, de prevenció de riscos laborals, de seguretat i salut en el treball, de creació d’unes 
condicions laborals dignes i de no-discriminació per raó de gènere, d’acompanyament per a la 
inserció del jovent en situació de risc d’exclusió social.  
 
Atès que així ho recull l’article 45 del nostre Estatut d’Autonomia, i així ho volem fer complir a 
través d’un conjunt d’actuacions transversals que permetin especialment la població jove obrir-
se camí amb garanties de futur. 
 
Atès que des de l’Ajuntament es poden desenvolupar tot un seguit de mesures pel foment de 
l’ocupació, i és necessari fer un esforç comú per una població que ha estat, és o serà jove i 
que, de ben segur, no aïllarem sinó que sumarem com la nostra millor inversió de futur. 
 
Per tot el que hem expressat anteriorment el grup polític ERC Vacarisses proposem a 
l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Crear programes i accions per millorar la igualtat d’oportunitats educatives entre els 

joves. 
 
SEGON.-  Dissenyar accions per donar suport a processos de formació reglada dels i les 

joves del municipi. 
 
TERCER.-  Desenvolupar el servei d’orientació i d’assessorament acadèmic i professional pels 

i les joves de Vacarisses. 
 
QUART.-  Oferir servei d’informació i orientació laboral als i a les joves de Vacarisses.  
 
CINQUÈ.-  Oferir informació des dels serveis municipals en recursos i possibilitats de treball en 

l’àmbit internacional. 
 
SISÈ.-  Dissenyar estratègies específiques de foment per la contractació laboral de  joves 

per part del teixit empresarial del  municipi i voltants. 
 
SETÈ.-  Informar, assessorar i formar vers la creació i promoció de l’autoempresa i 

l’autoocupació. Així com dissenyar programes que incentivin als i a les joves de 
Vacarisses a optar per l’autoocupació. 

 
VUITÈ.-  Treballar per adequar el transport públic urbà i interurbà a les necessitats de 

mobilitat dels i les joves del municipi, així com idear accions destinades a afavorir 
l’ús de transports alternatius entre els joves del municipi. 

 
 
 
El Sr. Masana explica que aquesta moció enllaça amb la que ha presentat UIPV de la 
Federació de Municipis, doncs va en la mateixa direcció,  impulsar i donar suport al nostre 
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jovent, un dels més perjudicats de la crisi, amb xifres d’atur per sobre del 50%. Segueix dient 
que és una moció que no necessita grans inversions, sinó que es tracta d’optimitzar els 
recursos que hi ha per donar un impuls al nostre jovent. Seguidament llegeix els acords de la 
moció. 
 
El Sr. Boada li demana que expliqui el primer acord, que no l’entén. 
 
El Sr. Masana explica que es tracta de crear programes i accions per millorar la igualtat 
d’oportunitats, doncs no tothom té les mateixes oportunitats d’estudiar, per exemple. Segueix 
dient que n’hi ha alguns d’aquests acords que ja es fa, i només es tracta d’ampliar una mica 
més tot el que es fa. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que la votaran a favor per sentit comú, doncs sap que ja s’estan 
fent moltes d’aquestes coses, i que les que no es fan, si l’equip de govern les pot aprofitar, 
endavant. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo, qui vol recolzar la regidora que porta aquesta regidoria i sobretot 
a aquest 50% del jovent del nostre poble que no té sortida, i amb la pujada del preu de les 
matricules de l’any vinent ja no tindran ni la possibilitat ni d’estudiar; per tant diu que hi votaran 
a favor. 
 
La Sra. Laura Sánchez diu que ja se n’ha parlat prou, i que només confia que l’equip de govern 
la recolzi i no passi com amb la de comerç. 
 
Pren la paraula la Sra. Eva Arambarri qui diu que evidentment que l’aprovaran, i que com molt 
bé ha dit el Sr. Masana moltes d’aquestes accions s’estan portant a terme des de la regidoria 
de joventut i des de la borsa de treball. Segueix explicant que pel que fa al tema acadèmic, des 
del punt de vol es fan sessions d’assessorament a joves i proporcionem material imprés, guies 
de cicles formatius i programes de qualificació professional inicial i universitats. Des del 
Consoci d’Ocupació i Promoció Econòmica s’ha posat en marxa també un projecte comarcal 
jove que inclou una formació professional de gestor de magatzem, adreçada als joves del 
municipi d’entre 16 i 30 anys. Segueix explicant que la possibilitat de treballar a l’estranger 
també s’està portant a terme des de la Borsa de Treball, i que tenen pendent fer la prospecció 
d’empreses per informar-les dels beneficis fiscals de la contractació a joves, segons la reforma 
laboral. Per altra banda, també des de la Borsa de Treball, es porta a terme el Servei 
d’Empreses per part de la Cambra de Comerç i del Consoci d’Ocupació, on s’ofereix 
assessorament per a la creació d’autoempresa i autoocupació. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
1.-14  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC , DE RECOLZAMENT A LA 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE LA REGULACIÓ DE L A DACIÓ EN 
PAGAMENT, DE PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I DE LL OGUER SOCIAL 

 

Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el tercer 
trimestre de 2011 s’han produït a l’estat espanyol 151.369 processos de desallotjament com a 
conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució hipotecària iniciats. 
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges 
pel 60% del valor de taxació no nomes és anòmal i no té comparativa amb les legislacions 
d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan varen 
signar els contractes hipotecaris molts cops amb informació insuficient i enganyosa. 
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Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret 
que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat constitucional, totes les 
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari. 
Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que és als serveis 
socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies 
afectades en busca d’ajut. 
 
Proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Vacarisses l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar suport al procés de recollida de signatures de la Iniciativa Legislativa 

Popular (ILP) impulsada per les entitats a sota signants, destinada a fer 
possible la discussió al Congrés dels Diputats d’una reforma legislativa per 
regular la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata 
dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a 
mesura de mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones 
afectades per execucions hipotecàries. 

 
SEGON.-  Facilitar el procés de recollida de signatures de l’esmentada ILP per mitjà de 

l’habilitació dels locals Municipals com a punts en els quals els ciutadans i 
ciutadanes que ho desitgin puguin fer efectiva la seva signatura durant l’horari 
habitual d’atenció al públic d’aquestes espais municipals. 

 
TERCER.-  Cedir un estand a la Comissió Promotora de la ILP en el marc de la Festa Major 

d’Agost 2012, per tal que pugui recollir-hi les signatures dels ciutadans i 
ciutadanes que s’hi apropin. 

 
QUART.-  Fer públic aquest acord de l’Ajuntament a través de les vies de comunicació 

ordinàries de les quals disposa el consistori. 
 
CINQUÈ.-  Enviar copia escanejada del present acord a la Comissió promotora de la 

Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de lloguer 
social i de paralització dels desnonaments a la adreça electrònica: 
contacto@quenotehipotequenlavida.org 

 
 
El Sr. Masana explica que el grup de indignats els van demanar si podien entrar aquesta moció 
i que també està  una mica relacionat amb una altre moció aprovada fa 4 mesos. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que seguiran en la línia del que han fet fins ara i per tant 
recolzaran la proposta. 
 
El Sr. Reollo creu que és una proposta paral·lela al tema hipotecari, que ha agafat un bon camí, 
i per tant només demana a la regidora de Serveis Socials que en prengui nota i que aquesta 
gent que ho està passant malament siguin recolzats per tota la corporació. 
 
La Sra. Sánchez només vol dir que la votaran a favor. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat dels presents. 
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1.15.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  D’ERC ,  PER DECLARAR JUAN 
CARLOS DE BORBON PERSONA NON GRATA A VACARISSES 

Atès que Juan Carlos de Borbón, actual rei d'Espanya, no ostenta aquest títol -que pretén el 
nostre vassallatge- com a resultat d'un procés democràtic sinó just al contrari, com a 
conseqüència de l'herència dictada pel seu antecessor Francisco Franco; 

Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó, 
responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d'ara els Països Catalans 
no han recuperat; 

Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims 
comesos per la dictadura feixista del seu mentor, el regnat de Juan Carlos de Borbón s'ha 
caracteritzat per l'absolució política i penal dels criminals franquistes; 

Atès que la seva pretesa legitimitat s'ha basat en l'avortament d'un cop d'estat, envers el qual 
ell mateix ha mostrat simpaties, i que no es pot descartar la seva implicació directa en 
l'organització de l’esmentat cop d’estat; 

Atès que el seu comportament personal s'ha vist marcat per tota mena d'escàndols i delictes 
que arriben al punt culminant de l'afer de Bostwana de l’abril passat. 

Al Ple de l'Ajuntament de Vacarisses  proposem l’adopció del següent  

A C O R D 

Declarar persona non grata Juan Carlos de Borbón. 

Pren la paraula el Sr. Masana, qui explica que aquesta moció s’ha aprovat als dos municipis 
que ja ha estat presentada, que son Berga i Ripoll, municipis grans i governats per 
Convergència. Creu que aprovar aquesta moció és una qüestió de justicia, doncs es tracta d’ 
una persona com Don Juan Carlos de Borbón posada a dit per un dictador, sense consultar al 
poble si el que es volia era una Monarquia o una Republica. Segueix dient que tot això forma 
part del passat, i que tornant al present amb la situació de crisi brutal que estem patint, milions 
d’aturats, milers de persones que no cobren ni un subsidi, i aquest senyor se’n va a Botswana a 
matar elefants i acompanyat no pas de la Reina; una institució anacrónica barrejada amb casos 
de corrupció, una manera de fer que no va d’acord amb el tarannà de la gent de Vacarisses. El 
Sr. Masana demana el vot afirmatiu a aquells que estiguin d’acord amb el que acaba de dir, a 
aquells regidors que a més a més van prometre per imperatiu legal i que en conseqüència 
haurien de votar afirmativament. Per acabar, explica que el 12 d’abril de 1931 hi va haber unes 
eleccions municipals que van guanyar els partits republicans i  el 14 d’abril es proclamava la 
Republica, i amb això vol dir que els municipis hi tenen molt a veure, que per algun lloc es 
comença. 

Intervé el Sr. Méndez qui diu que la postura del seu partit es ben coneguda, per tant no vol 
entrar a tractar el tema i  hi votaran en contra. 

El Sr. Reollo comenta que es tracta d’una figura en desús, un sac trencat i de polèmica, que hi 
ha 4 o 5 monarquies a Europa que tenen els dies comptats. Aquest any el pressupost de la 
Casa Real ha estat de 8,2 milions d’euros, amb una reducció de només un 2 per cent. Només 
vol dir que amb 4 milions d’euros es fa una escola bressol impressionant, o una escola 
impressionant, i es podrien fer 3 escoles bressol per any a Catalunya amb el pressupost de la 
Casa Real. Segueix dient que el Rei regna, però no governa, i a més dona problemes i mala 
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imatge al mon. Segueix explicant que la darrera setmana, un cop recuperat de la seva 
operació, se’n va anar tot sol a Washington. Per acabar diu que hi votaran a favor. 

Pren la paraula la Sra. Sánchez, explica que com ja se sap el seu partit és Republica, però que 
tot i no estar d’acord amb la figura del monarca, tenim una Monarquia Parlamentaria ens agradi 
o no. i estan convençuts de que ja vindran processos de canvi, per tant s’abstindran. 

Intervé el Sr. Boada qui diu que des de UIPV no faran cap comentari de la moció. 

Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que els Plens també serveixen per explicar els fets al Ple 
i a la gent en general, i que és un lloc per debatre-ho tot, sense amagar-se’n de res. 

El Sr. Reollo vol demanar al poble de Vacarisses que sigui valent amb aquesta postura,  igual 
com des de Convergència es vol una hisenda propia, per acabar amb la plena independencia 
del nostre poble, Vacarisses ha de ser valent, doncs és una aposta de futur anar en contra de 
la Monarquia. 

Sotmés a votació NO s’aprova amb el vot en contra dels regidors d’UIPV, Veins per Vacarisses 
i del Sr. Mendez, l’abstenció dels regidors del grup municipal PSC i el vot a favor de la resta de 
regidors. 

2.- SOBREVINGUTS. 
 
No n’hi ha. 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA  

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 19, 26 I 30 DE MARÇ DE 2012, 10, 16, 23 
D’ABRIL DE 2012, I 2, 7, 14, 21 DE MAIG DE 2012. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de 

l’última sessió plenària ordinària, de les quals s’ha entregat la minuta corresponent 
juntament amb la convocatòria d’aquest plenari.  

 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA   (Alcaldia, del 80/2012, de 23/03, al 132/2012, de 
21/05), (Medi Ambient,  del 8/2012, de 10/04, al 13/2012, de 17/05),  (Serveis Municipals 
, del 8/2012, de 21/03, al 15/2012, de 09/05), (Sanitat i Consum, del 16/2012, de 23/03, al 
32/2012, de 16/05), (Urbanisme, del 52/2012, de 23/03, al 75/2012, de 21/05),  
(Ensenyament, del 3/2012,de 28/03, al 7/2012, de 18/05),  (Acció Social, Cooperació i 
Solidaritat, del 5/2012, de 12/04, al 6/2012, de 11/05), (Seguretat Ciutadana i 
Emergències del 19/2012, de 23/03, al 36/2012, de 18/05), (Esports, el 5/2012, de 11/05), 
(Comunicació, el 3/2012, de 28/03), (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
del 2/2012, de 16/04 al 3/2012, de 08/05), (Dones, el 2/2012, de 11/05), (Cultura, del 
3/2012, de 23/04, al 7/2012, de 11/05),(Participació Ciutadana, el 2/2012, de 11/05) ( 
Joventut, el 2/2012 de 15/05), (Gent Gran l’1/2012 de 11/05). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats, signats des de l’última sessió plenària ordinària. 
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3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI .  
 
Es dona compte del decret que es transcriu literalment a continuació: 
 
 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 115/2012 

 
 
Atès que la treballadora de l’escola bressol municipal El Cuc Sandra Mallafré Fuster es troba 
de baixa per incapacitat temporal per un període de temps indeterminat. 
 
Atès que s’ha emès informe per part de la tècnica de la Regidoria d’Ensenyament en relació 
amb la necessitat de cobrir la baixa de la senyora Sandra Mallafré Fuster i entenent que aquest 
nomenament no contradiu el que determina amb l’article 3 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la 
correcció del dèficit públic. 
 
Un cop consultada la vigent borsa de treball d’educadores de l’escola bressol municipal per 
cobrir possibles vacants en casos d’urgència elaborada a partir de les proves selectives 
celebrades els dies 10, 11, 17 i 18 d’octubre de 2011 i seguint l’ordre de puntuació proposat pel 
Tribunal Qualificador de les proves i aprovat per Decret d’Alcaldia 295/2011 de 19 d’octubre, 
s’ha contactat amb la senyora Sònia Guerrero Diaz que  troba en disposició de fer la substitució 
de la senyora Sandra Mallafré Fuster. 
 
Atès que segons es desprèn resolució d’alcaldia 360/2011 de 22 de desembre, la senyora 
Sònia Guerrero Diaz va superar satisfactòriament el període de proves de dos mesos com a 
educadora de l’escola bressol municipal,  tal i com es determinava a la base 10a del procés de 
selecció de la borsa de treball d’educadores de les escoles bressol. 
 
Vist l’informe favorable de la interventora accidental d’aquesta corporació conforme hi ha 
consignació pressupostària per fer front a les despeses derivades de l’esmentada substitució. 
 
En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER-  Nomenar  educadora de l’escola bressol municipal la senyora Sònia Guerrero Diaz 

núm. DNI 39139966D, funcionaria interina, dins l’escala d’administració especial, 
grup de titulació C1, a partir del dia 2 de maig de  2012 i fins a la reincorporació de la 
senyora Sandra Mallafré Fuster o com a màxim fins el 30 de juny de 2012. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al departament de Personal als 

efectes escaients. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es 

celebri. 
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3.4.-  DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE T RESORERIA QUE S’HAN 
TRAMÉS AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA I A LA DIR ECCIÓ GENERAL DE 
POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT 
DE LA LLEI 15/2010. 

 
 

INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ 
 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 50 dies per l’any 2011 i 40 dies per 
l’any 2012. 
 
 

FETS 
 
El dia 6 de juliol de 2010, es va  publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva 
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels 
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals 
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del 
pressupost de despeses). 
 
Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes 
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 

FUNDAMENTS DE DRET 
 

- Articles 3 i  4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
- Article 200, i  Disposició Transitòria Vuitena  de la Llei  30/2007, de 30 d’ octubre, de 
Contractes del Sector Públic 
 
 

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

En quan a la morositat de les administracions públiques, l’ article  4 de la Llei 15/2010, disposa: 

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
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pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, 
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 
estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Economia i Hisenda i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, als de les 
Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, tingui  
atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  els informes referents al 4art, trimestre 2011 i 1er trimestre de l’any 2012 ja s’han 
presentat als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, al Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
No n’hi ha. 
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5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
5.1.- PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, 

FORMULADES AL PLE.    
 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya,  en virtut de l’article 105 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 
de l’article 5.4 del Reglament Orgànic municipal de Vacarisses presenten les següents 
preguntes al Ple, per respondre per escrit i de paraula en sessió plenària del pròxim 31 de maig 
de 2012. 
 
-Les despeses de l’any 2011 del Pavelló, de la Fàbrica, del Casals de Cultura, del Casal d’avis i 
de l’edifici del Castell. 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Masana que no han pogut preparar-li aquesta documentació 
sol·licitada, però que en principi hi ha les mateixes despeses que quan ERC governava, però 
que de totes maneres si concreta una mica més el que vol ja li faran arribar.  
El Sr. Masana demana els costos en general de l’edifici, restant els ingressos que en generi, si 
és que n’hi ha. 
 
El Sr. Alcalde diu que abans de passar a precs i preguntes el Sr. Serna vol fer una intervenció. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna, qui demana al Secretari que prengui nota de tot el que dirà. Diu 
que li costa molt fer aquesta intervenció, però com bé diu el Sr. Masana no ens hem d’amagar 
de res. Per tant vol denunciar públicament en aquest Ple una situació que va patir 
personalment amb la seva regidora el passat 25 de maig, amb motiu de la festa del VIMVA, al 
Punt de Vol. Explica que el seu partit pràcticament acaba d’entrar a l’ajuntament i es la primera 
vegada que organitzaven el VIMVA, la regidora Sra. Arambarri ha patit molt per poder 
organitzar-lo per raons que no venen al cas, però finalment es va poder tirar endavant tot i les 
dificultats. Explica que se li va posar molt bona intenció a aquesta festa pels joves i van estar 
pràcticament tota la nit al Punt de Vol, intentant vetllar per la seguretat de tothom que hi havia, 
entre d’altres coses perquè hi havia una història d’aquesta festa que no els agradava. 
Pensaven que hi hauria problemes, i tot i que van haver-hi, amb l’ajuda del sergent de la Policia 
Local es va tirar endavant la nit, amb  només alguns inicis de baralla, però sense més 
problemes. Segueix explicant que la festa havia d’acabar aproximadament a les 5 del matí, i a 
aquesta hora la Sra. Arambarri es va adreçar a l’organitzador per informar-li de l’hora, i aquest 
va demanar que s’allargués la festa 10 minuts més degut a que encara hi havia 14 o 15 
persones ballant. Van acceptar, i com que començava a fer fred, van entrar al Punt de Vol 
mentre els tècnics acabaven de recollir tota la megafonia i els llums; en aquell moment el 
regidor Sr. Masana va passar per davant d’ells, i sense saber per quina raó, es va dirigir a ells 
d’una manera que, amb els anys que fa que el coneix,no se li havia dirigit mai. Diu que ell, fins i 
tot, es va espantar una mica. Donat que el Sr. Masana s’adreçava principalment a la Sra. 
Arambarri, el Sr. Serna va fer-la sortir del Punt de Vol. Un cop fora, el tècnic que desmuntava la 
musica li va demanar al Sr. Serna que encengués el focus que hi ha al centre del Punt de Vol, 
perquè no es quedés la plaça sense llum un cop desmuntessin  les altres llums. El Sr. Serna 
segueix explicant que mentre estava al panell de les llums va sentir al Sr. Masana que li deia 
cridant si el que volia era deixar-los sense llum i al mateix temps un company seu li va llançar 
un got de cervesa a sobre de la seva esquena, el que va produir un daltabaix important; va 
sortir fora del Punt de Vol on l’esperava la Sra. Arambarri, mentre el Sr. Masana el continuava 
increpant d’una manera que ell no coneixia, i tot i dir-li que aquell no era el moment, el Sr. 
Masana va continuar.  
Per acabar el Sr. Serna vol demanar al Sr. Masana que pel bé de l’ajuntament i del municipi 
renunciï a la seva acta de regidor, que sap que no ho farà; per tant només espera que aquestes 
paraules el facin reflexionar una mica. 
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Per altra banda, i canviant de tema, el Sr. Serna s’adreça al Sr. Méndez per dir-li que quan s’ha 
adreçat al seu partit en la primera moció, s’ha referit a ells com a independentistes ,quan no és 
així, doncs ells son independents, no independentistes.  
 
Intervé el Sr. Masana qui demana perdó al Sr. Serna, si es va sentir ofès, però li explica que a 
vegades es va creant un caldo de cultiu que surt quan no toca. Explica que ell ha hagut 
d’aguantar aquí durant tres mesos,a més de papers posats a casa seva de “Masana dimissió” 
durant molts dies. S’ha hagut de sentir dir des de cabró, fill de p..., per gent que ha anat a les 
seves llistes i mai li han demanat perdó; per tot això i per moltes mentides que han anat corrent 
pel poble i que ell sap d’on venien. Un cop més, adreçant-se al Sr. Serna, li diu que si es va 
sentir ofès li demana disculpes, de debò, però també creu que aquí no era el moment. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez diu que li sap molt greu que es parli de temes personals, i més 
de la manera que ho ha fet el Sr. Serna, doncs això no tocava aquí ni ara. Li demana que, una 
altra vegada, sigui una mica més breu i vagi directament al gra, doncs explicant que estaven ell 
i la regidora a les cinc del matí ha semblat que feia un acte propagandístic del que treballen per 
les nits. Ella mateixa s’ha sentit agredida en aquest Ple, quan ells governaven que des del 
públic els deien “lladres”, “xoriços”, i ningú els ha demanat disculpes. Per això li ha comentat al 
Sr. Boada que es sent ofesa pel tracte que els hi donen, doncs sembla que vinguin a celebrar 
el Ple el govern amb el públic, quan qui el celebra son els membres de la Corporació, i això ha 
prestat moltes vegades a aquestes intervencions per part del públic, doncs no es tallen quan 
toca. Diu que tots n’han d’aprendre ,però que si el Sr. Alcalde aconsegueix moderar aquest Ple 
com cal i aconseguir que els seus regidors s’adrecin a la Corporació i no al públic mentre es 
celebra el Ple.  
 
Intervé el Sr. Boada, per dir que sempre estem aprenent i mai ho fem tot prou bé. Segueix dient 
que ,segons el Reglament Orgànic Municipal, les coses es fan com s’estan fent, s’exposa la 
moció, el regidor la defensa, i que en cap moment se li ha faltat a la seva persona. Segueix 
explicant que de comentaris de carrer cap a ell se n’han dit moltíssims, però mai s’ha discutit 
amb cap regidor, hi ha hagut pintades de “ Boada cabró”, i accepta que tot això va amb el 
càrrec, però mai ha acusat a cap regidor, i que si arriben anònims està convençut que per part 
dels seus no ha sigut. Segueix dient que durant un acte organitzat per l’ajuntament, que hi hagi 
un regidor que es comporti així, no dona bona imatge, no queda bé, tot i que sigui a nivell 
personal ,es tracta d’un acte organitzat per l’ajuntament per joves als que no se’ls està donant 
un bon model. El Sr. Alcalde diu que vol deixar el tema aquí i passar a precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu es troba incòmode en aquesta situació perquè ell intenta 
sempre ser respectuós cap a totes les ideologies, independentment de que hi estigui més 
d’acord o menys. I per part del públic igual, doncs tothom es mereix el major dels respectes. 
Adreçant-se al Sr. Serna, per acabar d’aclarir el terme d’independentistes, li recorda que en un 
dels primers plens ,quan encara hi havia el Sr. Rica ,va ser quan ell ho va comentar. 
A continuació exposa els 4 temes que vol comentar: 
 
El primer fa referència al carrer Carena Llarga, al final del carrer quan comença el camí de Coll 
Cardús, en que li comenten els veïns que per allà passen molts quads, sobretot els caps de 
setmana. Segueix dient que son conscient del tamany del municipi i de que no es pot posar un 
policia allà 24 hores al dia, però simplement demana que es pugui controlar d’alguna manera 
aquest tema. 
 
El Sr. Alcalde li respon que aquell camí té una amplada de tres metres, i que els quads tenen 
matricula i estan autoritzats, i un cop es fiquen per camins es tracta més d’un tema dels 
forestals. 
 
El segon tema fa referència també al carrer de la Carena Llarga, al final d’aquest hi ha un 
barranc al que han anat a parar moltes runes després de les obres, i que haurien de demanar a 
l’empresa que les netegés. 
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En tercer lloc explica que a l’Associació de Veïns de l’Eixample, cap a les ultimes cases del 
carrer Josep Carner i Carles Riba, està molt brut de matollsi maleses, i alguns veïns pensant en 
l’estiu i el risc d’incendis els han demanat que es netegi, tenint en compte també la proximitat 
de l’Institut. 
 
Per acabar demana saber si totes les fonts públiques funcionen o no. Li han comentat que 
s’han entrat un parell d’instàncies en relació a aquest tema que no han estat contestades. 
 
El Sr. Alcalde li respon que pel que fa a la neteja de matolls també es un tema dels forestals,  i 
que les runes que han quedat després de les obres ja s’ha demanat a l’empresa que les retirin.   
El Sr. Martin explica que pel que fa a les fonts, s’ha parlat amb la persona que va presentar la 
instància i s’està mirant de solucionar el tema.                    
 
Intervé el  Sr. Masana qui exposa les seves preguntes.  
Comença dient que al carrer del  Boixadell davant del 22 hi ha un veí que es queixa de que li 
ha quedat l’entrada del garatge molt alta i no pot entrar. 
 
Per una altra banda el Sr. Masana diu que molta gent que va en tren li ha comentat que allà 
baix, a la granja, hi ha tot de cotxes aparcats i demana saber que és, doncs hi veu un perill. 
 
Un altra tema que vol tractar és el dels aparcaments del nucli, que ja entén que no hi ha lloc per 
aparcar, però hi ha dies que és un autèntic caos, amb motos aparcades a la plaça on hi juguen 
els nens amb perill de que les tombin i els caiguin al damunt, a més no creu que es tracti de 
gent que va a comprar cinc minuts. 
 
Vol recordar que al camí de la Creu, entre el carrer del Nord i el número 24, hi ha una parcel·la 
municipal pendent de netejar que ja havien dit que netejarien. 
 
Demana que l’informin una mica sobre la campanya de forestals, si ja hi ha els guaites, els 
vigilants, els forestals. 
 
Per una altra banda demana si es dona de baixa un dels cotxes de Policia, donat que ja en 
tenen un de nou. 
 
Adreçant-se al Sr. Serna li diu que fa un any va dir que farien el Pla d’Acció Municipal, li 
demana si tenen pensat començar. 
 
El Sr. Masana també comenta que la revista municipal abans era una revista on hi apareixien 
entitats, hi havia  retalls d’història, de plantes, i ara ha passat a ser purament informativa d’allò 
que es fa a l’ajuntament. Segueix dient que a ells se’ls va criticar molt perquè no donaven un 
espai a la Federació de Veïns i aquest espai no se’ls ha donat encara i s’ha perdut el de la 
resta de les entitats, i vol saber si ho pensen solucionar. 
 
Per una altra banda demana si ja s’han tancat les inscripcions de les escoles bressol, quans 
grups es faran, si hi ha prou places o no, si degut a això hi ha algun treballador que ha de 
marxar o no. 
 
Explica que s’ha publicat als diaris que han presentat una proposta de resolució pel que fa 
referència a l’abocador, no ben bé al seu tancament. Explica que des del seu partit s’han 
plantejat unes preguntes a la Generalitat, doncs entenen que han de posicionar-se. Diu que en 
el tema de l’abocador s’han equivocat tots, que ells mateixos es van presentar a la Junta de 
Residus quan s’havien esgotat les tones, per dir que Esquerra estava en contra de que es 
seguís abocant i els van dir que “felicitats i moltes gràcies”. Per tant, vol demanar al Govern de 
la Generalitat que es posicioni i expliqui que pensa fer amb aquest abocador. Per altra banda, 
també es van reunir amb l’Associació Prou Pudors i van plantejar unes preguntes per presentar 
al Parlament. 
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Per acabar, vol felicitar al Sr. regidor i a la Sra. regidora per la Festa Major i que facin extensiu 
el reconeixement d’Esquerra a les entitats que van participar-hi i als tècnics que hi van treballar. 
 
El Sr. Alcalde li respon que pel que fa al garatge del carrer del Boixadell, ell mateix va parlar 
directament amb el propietari, se li va fer una proposta per millorar que aquest no va acceptar i 
no hi ha més solucions. 
 
El Sr. Serna li respon que en relació als cotxes aparcats, cinc d’aquests son seus i els demés 
dels seus propietaris, que estan en tràmit de baixa i només que estiguin donats de baixa se’ls 
enduran, com a molt en 15 dies. 
 
El Sr. Alcalde respon al tema dels aparcaments del nucli, i explica que hi ha dies que es posen 
multes, i s’està vetllant per la situació malgrat està pendent de resoldre’s. 
 
Pel que fa a la neteja del Camí de la Creu, el Sr. Llorens diu que aquesta parcel·la l’any passat 
no es va poder fer, però ara mateix s’està dissenyant des de Medi Ambient l’actuació de CIRE 
d’aquest any i esperen poder incloure-la enguany. 
 
El Sr. Alcalde explica que son franges de protecció exterior i tot i ser municipals en tenen 
d’altres i no s’arriba a tot arreu. 
 
Pel que fa als cotxes de Policia, el Sr. Martin explica que n’hi havia dos de renting que en 
aquests darrers 4 anys han costat 140.000 euros i ara el que s’ha fet ha estat quedar-se amb el 
que millor estava, que no arriba als 2.000 euros i han comprat l’altre. 
 
Pel que fa a la prevenció d’ incendis s’ha convocat una Comissió de Protecció Civil pel proper 
11 de juny on se’n parlarà àmpliament del tema. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que en el Pla d’Acció Municipal s’hi està treballant i que 
pel que fa a la revista municipal ja saben que es va canviar el format.  
 
Pren la paraula el Sr. Alavedra qui diu que ja es van fer reunions per tractar el tema de la nova 
configuració de la revista perquè fos més ràpida i més actual. Segueix dient que amb el nou 
format es dona la informació i a més l’agenda, i no hi cap res més,i que quan es pugui fer 
s’inclourà alguna cosa de participació o d’altres articles i documents. 
Pel que fa a la Festa Major, com ha dit el Sr. Masana abans que ell, demana el reconeixement 
a les entitats per l’esforç tant important de tres dies seguits de moguda, que no es gens fàcil. 
Per tant,explica que la regidoria farà una carta d’agraïment a les entitats que hi han participat. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar que aquest matí s’han reunit amb les mestres de 
l’escola bressol, la tècnica, el regidor i ell mateix. En principi tota la gent que ha fet la pre 
inscripció entrarà. 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que vol donar números, que ja havia preparat. L’oferta de places 
inicial era de 8 lactants a tot el municipi,  5 de mitjans pel Cuc i 6 de mitjans pel Xic , i de grans 
6 al Cuc i 15 al Xic. Les sol·licituds presentades han estat: 3 lactants al cuc i  5 al xic, per tant 
tenen un grup de 8 nens que obriran al Xic ,com ja es va dir ,perquè és on hi ha més demanda.  
De mitjans al Cuc s’han preinscrit 19 i al Xic 13, i de grans al Cuc 4 i al Xic 6. La oferta queda 
amb un grup al Xic de lactants, dos grups de mitjans al Cuc i un al Xic, dos grups de grans al 
Cuc i dos més al Xic. D’aquests dos grups de grans del Xic, un d’ells és un grup mixte de 
mitjans i grans. Tot plegat fa un total de 4 grups per escola,i si es compleix la matricula i no hi 
ha baixes serien 64 inscripcions al Cuc i 57 al Xic. En relació al curs passat, queden disminuïts 
dos grups del Cuc i un grup al Xic. El total de nens de menys serien 16 al Cuc i 11 al Xic.  
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que pel que fa als llocs de treball s’està parlant,i que el que està 
clar es que hi ha menys aules de les que hi havia fins ara. La intenció és tancar el barracó del 
Cuc amb l’estalvi de calefacció i neteja que suposa. 
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Pren la paraula el Sr. Reollo qui comenta que en el darrer ple es va informar de la fuita de la 
Crta. d’Olesa i la del carrer Montserrat, I diu que la de la Ctra. D’olesa aviat es va reparar, però 
la del carrer Montserrat encara raja. Demana saber sinó hi ha cap solució. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha moltes fonts que rajen en tot el municipi i que aquesta seguirà 
igual. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Reollo qui explica que a mitjans del passeig de les Oliveres hi 
ha els cables d’enllumenat i telèfon que passen per arbres amb molt ramatge i pinassa, i 
s’hauria de tenir en compte de cara a la temporada de prevenció d’incendis. 
 
El Sr. Alcalde li respon que aquests cables estan trenats i no hi ha perill. 
 
El Sr. Reollo diu que durant la festa Major Petita, parlant amb la mare d’una noia que va a 
l’Institut, li va comentar  que al bosquet de davant de l’Institut havien trobat xeringues. Ja ho va 
comentar amb el regidor en aquell mateix moment, i creu que es tracta d’un tema molt 
important que s’ha de tenir present. 
 
Adreçant-se al regidor de Medi Ambient li comenta que ha vist que a la deixalleria hi ha una 
altra saca que no sap si és de compostatge, o és d’aliment trinxat o branques, i si és de 
compostatge li agradaria saber d’on prové. 
 
Per acabar, vol saber si l’ajuntament ha rebut alguna quantitat de la Diputació en referència al 
Pla Extraordinari d’Assistència Financera  Local. 
 
El Sr. Alcalde li respon que del milió i mig d’euros que els devien els han pagat uns 600.000 
euros, que ja els van bé però encara falten uns 900.000 €. 
 
El Sr. Llorens respon al Sr. Reollo en relació a aquesta saca i li diu que no sap ben bé a quina 
saca es refereix però que ja ho esbrinarà. 
 
El Sr. Reollo vol felicitar públicament al Sr. Llorens per la feina feta. 
 
El Sr. Martin , en relació a les xeringues, diu que la Policia no ha trobat res, i que cap pare ha 
vingut a comentar-ho,i es molt estrany. La Policia està fent un treball de seguiment del tema, i 
els mossos també hi estan a sobre.  
 
Intervé la Sr. Sánchez qui diu que el 15 de març van presentar una instància i els vol recordar 
que esta pendent de resposta,; es tracta de la instància amb registre d’entrada número 1109 i 
es tractava de saber quin protocol havia seguit una instància en concret i en quines dates. 
Per altra banda, el 17 d’abril en van fer un altra de la que no n’esperen resposta, doncs va 
associada a una altra presentada el 21 de maig, doncs la primera no estava ben plantejada. Li 
agradaria comentar aquesta ultima instancia doncs li sabria molt greu que això no es 
solucionés de la manera adequada. Es tracta del contenciós de les obres de Torreblanca II, 
sobre la sentència que va haver-hi. Es va fer una petició al Sr. Salas, però la realitat és que a 
dia d’avui, el Sr. Salas, l’advocat que defensava l’ajuntament, no ha presentat les costes al 
jutjat,i per tant demanem que l’ajuntament faci al Sr. Salas un apercebiment de manera oficial i 
que en quedi constància per a que presenti la taxació. A més, havent-hi implicat un regidor de 
la Corporació, el Sr. Serna, quedaria molt lleig que això no es fes així,a més dels diners que ha 
de recuperar l’ajuntament que son més de 2.000 euros. 
 
El Sr. Alcalde li respon que deu estar equivocada, perque no arriba als 2.000 euros. 
 
Per una altra banda la Sra. Sánchez aporta unes fotos en relació a la vorera de la Crta. 
D’Olesa, perquè se’n adonin del perjudici que s’ha provocat als veïns, i que justament els veïns 
d’aquesta zona només es beneficiaven d’aquest accés. 
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El Sr. Alcalde li respon que la primera culpable de que les obres estiguin així és ella, i per tant 
és la primera que hauria de callar. Explica que en aquest any que porten han intentat salvar les 
obres,i que quan van arribar a l’ajuntament ni els mateixos tècnics sabien en quin import 
s’acabarien les obres, i que ells van ser els primers que estaven en contra amb el sistema 
d’adjudicació d’aquestes obres, que per descomptat no era el més adient per unes obres de 12 
milions d’euros. Ara s’ha seguit una tàctica, igual que d’altres vegades, parlant amb alguns 
veïns, per que la Diputació ens obliga a fer unes voreres perquè passin unes canonades. Igual 
que es va fer a l’altre cantó, hi ha 4 panots,i als punts que hi ha casa, tampoc s’hi ha ficat. A la 
ctra. d’Olesa  hi ha entrades a ma esquerra que estan ocupant la via pública, fins i tot hi ha gent 
que havia tirat la seva tanca enrere per aparcar;  s’han mirat les escriptures d’aquesta gent i 
s’ha vist que tenien més metres dels tancats. El que no es pot fer son murs de contenció a tota 
la carretera per aguantar una vorera, doncs no hi ha prou diners; a on s’ha pogut fer arribar la 
vorera s’ha fet i on no s’ha pogut s’han posat els panots per trampejar-ho. No es podia fer un 
mur a cada particular per fer vorera. Per acabar, adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que ara 
no pot venir a dir-li que això ho marcava el projecte, igual que tantes altres coses que 
contemplava el projecte. I segueix dient que el que tampoc pot fer és donar les culpes sempre 
als tècnics, sinó reconèixer de qui és la responsabilitat de tot el que ha passat a Torreblanca II. 
  
Pren la paraula la Sra. Sánchez, qui diu que ella només ha parlat de diàleg amb els veïns 
afectats, doncs segur que si això li hagués passat a casa seva hagués rondinat igual que 
haguéssim fet tots, doncs és de sentit comú; només demana solucions pels veïns que han 
pagat com tothom. 
Per una altra banda comenta que quan ells van governar amb un govern tripartit que tant 
criticat va ser, era exigible que fessin un pla de mandat, que es va fer, i ara que el govern és un 
bipartit multicolor I amb més motiu ara és imprescindible que presentin un pla de mandat i per 
tant volen saber per quan tenen previst presentar-lo. 
Explica que ha arribat a les seves orelles que es té previst acomiadar personal fix d’escoles 
bressol i volien saber si és cert o no, i si és cert, saber amb quins criteris s’acomiada un 
personal o un altre. 
La Sra. Sánchez diu que també vol fer una queixa, en relació als talls d’aigua que es donen 
sense previ avís,i que és evident que quan es tracta d’una emergència no es pot avisar, però 
ara la pràctica habitual és que es planifica la feina i no s’avisa als veïns. 
  
Per una altra banda diu que l’ajuntament ha convocat un concurs de jardineria negociat sense 
publicitat per un import de 50.000 euros en el que conviden a petits empresaris autònoms del 
municipi, i per tant entenen que el que volen és afavorir que la gent del municipi pugui treballar 
aquí, peró es van trobar un problema que no havien previst i van haver de suspendre el 
concurs, perquè Fupar tenia dret a utilitzar aquesta clàusula de subrogació de personal i això 
no es va incloure. Van convocar concurs de nou convidant a les mateixes empreses que 
l’anterior vegada. El que no entén és com es pot fer un manteniment   integral del municipi per 
50.000 euros amb els requisits que s’han posat en aquestes clàusules, en les que es demanen 
dues persones contractades durant tots els dies laborables de l’any,i a més ara han tret el nucli, 
que fins ara hi estava inclòs, però han mantingut els 50.000 euros. Aquestes clàusules 
contemplen: manteniment i neteja de parcel·les urbanes municipals i passos de serveis, talls de 
gespa de totes les zones enjardinades, neteja de parcs infantils i rasclat de sauló,  poda 
d’arbres, desbrossament de zones verdes i parcel·les municipals a 10 metres del vial, 
desherbat de manual químic de voreres, que això ja està contractat amb Juan i Juan i per tant 
per no duplicar serveis no hauria de ser-hi, revisió de regs automàtics i canvi i subministrament 
de flors de temporada.  Tenim 40 quilometres quadrats de municipi, la quantitat de parcs 
infantils, zones enjardinades, de parcel·les municipals, etc...  Però li consta que en cap moment 
s’ha adjuntat a les empreses convidades al concurs una quantificació de tot això. Ella mateixa  
sense entendre-hi gaire creu que 50.000 euros ja se’ls gasta una persona amb la contractació 
de dos peons. 
 
El Sr. Martin li respon que a la Comissió Informativa ja se li va explicar tot. 
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La Sra. Sánchez diu que no se li van donar explicacions, simplement se li va contestar que si 
algú ho acceptava se li donaria i ella el que demana és saber d’on surten els números, doncs 
sembla que se’n riguin dels professionals . 
Intervé el Sr. Alcalde i li diu a la Sra. Sánchez que ells no van fer concurs públic de jardineria, 
simplement se li va donar a Fupar directament per un import de 27.000 euros anuals. Es van 
adonar que aquestes persones es podien subrogar amb nosaltres si rescindien el seu 
contracte, o bé si  podíem prestar el servei no tenien cap dret a indemnitzacions. Vam optar per 
negociar les condicions a la baixa, i ara passaran de 27.000 euros a 17.000 i se’ls ha deixat 
tota una sèrie de jardins. 
 
El Sr. Serna explica per la gent que no ho sap Torreblanca II i la Carena Llarga en el moment 
de començar les obres, com que no estaven d’acord amb el procediment, van denunciar 
l’ajuntament; en aquell moment els presidents eren el Sr. Juan Fuentes i el Sr. Pedro Serna. 
Segons la instància presentada pel PSC en relació a aquest tema, la factura que adjunten 
sobre l’apel·lació és de 1.000 euros, no de 2.000 com ha dit. Ella té coneixement de que el 
desembre del 2011 se li va demanar al Sr. Salar que enviés la factura al jutjat i que els 
presidents de les associacions de veïns farien efectiu el que havia pagat l’ajuntament al Sr. 
Salas. L’informem que el 29 de maig se li ha tornat a demanar al Sr. Salas i el que li sap molt 
greu és que faci tant énfasi en que una associació de veïns pagui 1.000 euros i no tingui cura 
que per una altra banda se li han anat 356.000 euros. 
La Sra. Sánchez li respon que del que no parla és de negociacions amb l’ACA, de pactes, 
d’insistir, ni tampoc que vam aconseguir 5 milions d’euros en subvencions en 4 anys. 
El Sr. Serna segueix dient-li que a una cosa que pràcticament no té importància econòmica li 
dona tanta importància. 
La Sra. Sánchez li respon que en tenen molta d’importància 2.000 euros, sinó que li preguntin a 
les famílies que es queden sense beca de menjador o sense llibres de text. 
El Sr. Serna li demana quina credibilitat  pot tenir vostè. 
La Sra. Sánchez li respon que de tot això se’n diu vanitat. 
El Sr. Alcalde intervé per dir a la Sra. Sánchez que es una mentidera, i que hauria de demostrar 
tot el que diu ,com això dels 4 milions d’euros en subvencions.  
La Sra. Sánchez li respon que com pot dir-li ell mentidera amb tot el que va arribar a dir del seu 
govern i del sou del senyor Canongia. 
El Sr. Alcalde diu que avui mateix a la revista del PSC es deia que l’ajuntament ha deixat 
perdre 100.000 euros d’una subvenció, però no expliquen que per tenir aquesta subvenció 
havien de posar 600.000 d’euros que no tenien. 
 

 
Essent les 23 hores i 20 minuts, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de 
la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Salvador Boada i Guàrdia Joan Amengual i Tomé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


