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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 26 DE 
JULIOL DE 2012 
 
 
Vacarisses, 26 de juliol 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 31 DE 
MAIG DE 2012. 

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

 
1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’INICI D’EXPEDIENT D E DELIMITACIÓ DEL  TERME 

MUNICIPAL DE VACARISSES 
 
En data 2 de juliol de 2012,  la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya ens comunica que, d’acord amb l’article 28.1 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, el 
Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del Mapa municipal i comarcal de 
Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorial dels termes municipals i 
de les demarcacions comarcals. 
 
A l’efecte, ens van avinent que escau iniciar l’elaboració del mapa municipal de Castellbell i el 
Vilar, Monistrol de Montserrat i Mura, per la qual cosa ens insten a iniciar el corresponent 
expedient de delimitació del nostre terme municipal. 
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De conformitat amb el previst a l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan 
competent per adoptar l’acord d’inici de l’expedient i de nomenament de la corresponent 
Comissió Municipal de Delimitació. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió extraordinària celebrada el 7 de juliol de 2011, 
en prendre l’acord de nomenament dels representants de la Corporació en els diferent òrgans 
col·legiats competència del Ple i d’altres organismes i entitats de les quals forma part, en 
compliment del què disposen els articles 52.2.b) i 52.2.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i l’article 38.c del Reglament d'Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals , va acordar nomenar els membres que constitueixen Comissió de Delimitació 
Municipal de Vacarisses, essent designats els següents: 
 
Salvador Boada i Guàrdia, presidència 
Martí Llorens Morraja, regidor  
Pedro Roque Serna González, regidor  
Josep Lluís Múrcia i Torrecillas, Cap de Serveis Territorials de l’Ajuntament 
Joan Amengual i Tomé, secretari de l’Ajuntament 
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 16 
de juliol de 2012,  va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Vacarisses  amb els de 

Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat i Mura. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord i el de nomenament de la Comissió de Delimitació 

Municipal de Vacarisses  a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya i als Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat i Mura. 

 
TERCER.-  Publicar el present acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina Web 

municipal a efectes de notificació als propietaris de les finques afectades. 
 

El Sr. Martí Llorens pren la paraula per resumir la proposta referent a l’acord de la Generalitat 
de Catalunya d’elaboració del mapa de delimitació dels termes municipals i comarcals de 
Catalunya. Explica que aquest procediment, iniciat fa temps, ha anat evolucionant per diferents 
comarques i ara toca abordar el Bages. El dos de juliol, la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat ens notifica que s’ha de constituir la comissió de treball que ha de 
participar en la delimitació de limits dels municipis limítrofes amb el Bages, per tal d’iniciar 
l’elaboració del mapa municipal. El Sr. Martí Llorens recorda que al Ple extraordinari de 7        
de juliol de 2011 ja es va acordar nomenar els membres d’aquesta Comissió de delimitació 
municipal que son els següents: el president, Salvador Boada i Guàrdia, el regidor d’urbanisme, 
Martí Llorens Morraja, en Pedro Roque Serna, també com a regidor, en Josep Lluis Múcia com 
a Cap de Serveis Territorials de l’Ajuntament, i en Joan Amengual i Tomé com a Secretari. 

Es sotmet a votació quedant aprovat per unanimitat dels presents. 
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1.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA MINU TA DE CONVENI  PER A 
LA FINALITZACIÓ CONVENCIONAL DEL PROCEDIMENT ADMINI STRATIU EN 
RELACIÓ AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA MASIA MAS MIMÓ. 

 
 
Vist el recurs de reposició interposat, en data 1 de juliol de 2011,  per la senyora Josefa Funes 
López contra el Decret de l’Alcaldia 131/2011, de 23 de maig de 2011, de desestimació de les 
al.legacions formulades en data 26 d’abril de 2011 de sol·licitud de nul·litat de l’expedient relatiu 
a la decisió de n renovar el contracte d’arrendament de la masia Mas Mimó. 
 
Atès que al respecte s’ha emès , en data 24 de maig de 2012, informe per “Bufet Garrigosa, 
S.L.P.” , empresa que presta serveis professionals d’ assessorament jurídic  a l’Ajuntament de 
Vacarisses, el qual és del contingut següent: 

“ 1. ANTECEDENTS 

• 25/07/2008: Mitjançant cessió urbanística l’Ajuntament va adquirir la finca rústica 
anomenada Mas Mimó, la qual es trobava en part arrendada per termini de 15 anys a la 
societat “Restaurant Mas Mimo, S.L.” en virtud de contracte de data gener de 1996 (sic) 
en el que s’havia subrogat aquesta societat mercantil. 

Inicialment el contracte estava signat per les senyores Josefa Funes López i Virtudes 
López Castillo. 

Aquesta societat exerceix en la Masia Mimó una activitat de bar/restaurant, autoritzada 
en l’expedient de llicència d’activitats 8/96. 

Malgrat que el contracte inicialment signat ho era únicament per a la instal·lació en la 
masia d’una activitat de restauració, des de l’any 1996 el Sr. Francisco López Castillo i 
la Sra. Josefa Funes López van empadronar-se en la masia Mas Mimó la qual 
constitueix actualment la seva residència habitual. L’any 2008 també van empadronar-
se el seu fill Sr. David López Funes, la seva esposa, la Sra. Marleny Cabrera Saldaña i 
la filla d’ambdós, Alicia López Cabrera. 

Consta en el Padró municipal d’habitants que, amb anterioritat a aqueslla data, 
concretament des de l’1/01/1987 el Sr. Francisco López Castillo, la Sra. Josefa Funes 
López i els seus fills hi tenien la seva residència habitual a la masia Mas Mimó. 

• 1/08/2008: L’Ajuntament notificà als arrendataris el canvi de propietat, 
motiu pel qual va passar a cobrar la renda mensual. 

• 15/02/2011 i 11/03/2011: Transcorregut el termini de 15 anys previst en 
el referit contracte d’arrendament, l’Ajuntament intentà notificar als arrendataris 
la seva voluntat de no prorrogar o renovar el contracte. Aquestes notificacions 
foren rebutjades segons es documenta en les actes de la Policia local que 
obran a l’expedient. 

• 11/04/2011: L’Ajuntament publicà en el BOP el corresponent anunci. 

• Mitjançant escrit de data 26 d’abril de 2011 (Registre d’entrada 1932), 
la Sra. Funes va formular al·legacions demanant la nul·litat de l’expedient 
relatiu a la decisió municipal de no renovar el contracte d’arrendament 
fonamentant-la principalment en no haver efectuat la notificació correctament a 
l’arrendatària, RESTAURANT MAS MIMÓ, S.L., i en el fet de considerar que el 
contracte donava dret a la prórroga automàtica per 15 anys o, subsidiàriament 
per 5 anys. 
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• 30/05/2011: Es notifica a l’arrendatària el Decret d’Alcaldia 131/2011, 
de 23/05/2011, desestimant les al·legacions per ella formulades. 

• 1/07/2011: L’arrendatària interposa recurs de reposició contra l’anterior 
Decret, reiterant els arguments exposats en el seu escrit d’al·legacions anterior, 
i afegint-hi la petició de reconeixement del dret a ser indemnitzada per 
l’augment de valor de la finca arrendada i per les millores realitzades, d’acord 
amb els pactes assolits en el seu dia amb l’arrendador. 

• El recurs de reposició indicat es troba pendent de ser resolt, si bé 
l’Ajuntament ha mantingut amb els representants de l’arrendatària diverses 
reunions a l’efecte d’arribar a una solució del conflicte plantejat. En aquest 
temps, RESTAURANT MAS MIMÓ, S.L. va presentar en data 31 de gener de 
2012 (Registre d’entrada 499), un nou escrit en el que fent esment a l’aportació 
de dos annexes al contracte d’arrendament relatius a la subrogació i a la 
durada del contracte, demanava la resolució del recurs de reposició interposat 
en el seu dia. 

 

En el segon d’aquests referits annexes, el qual ni havia estat aportat inicialment a 
l’expedient per RESTAURANT MAS MIMÓ, S.L. ni tampoc havia estat lliurat a 
l’Ajuntament amb motiu de la cessió urbanística de la finca, l’anterior propietària-
arrendadora reconeixia a l’arrendatària el dret a la pròrroga del contracte per 15 anys 
més, així com el dret a ser indemnitzada a la finalització del contracte per les millores 
útils realitzades a l’immoble. 

2. PROBLEMÀTICA PLANTEJADA  

L’arrendatària de la masia Mas Mimó, la societat Restaurant Mas Mimó, S.L., sosté: 

a) La vigència del contracte pel termini de 15 anys (des del gener de 2011); 

b) El seu dret a ser indemnizada a la finalització del contracte per les millores útils 
introduïdes a la finca. 

El fonament principal d’aquestes pretensions sorgeix d’un document aportat (per fotocòpia), 
consistent en un annex al contractede 1996. 

Malgrat que aquest document no va ser adjuntat al contracte inicial per l’anterior propietari de la 
finca Mas Mimo quan aquesta va ser cedida a l’Ajuntament i, malgrat la seva tardana aportació 
a l’expedient per part dels interessats, cal pressumir la seva validesa i eficàcia. 

Davant les anteriors pretensions de l’arrendatària, atès que el contracte d’arrendament 
examinat entenem que està sotmès al Codi civil doncs no es troba dins l’àmbit d’aplicació ni de 
la Llei d’arrendaments urbans ni de la Llei d’arrendaments rústics, l’Ajuntament té dues 
alternatives: 

a) Plantejar un procediment davant de la jurisdicci ó civil per tal d’obtenir una sentència 
que declari l’extinció de l’arrendament .  

L’Ajuntament no pot actuar en el present cas en ús de les potestats administratives que li 
atorga la legislació de règim local doncs el contracte en qüestió no està sotmès al dret 
administratiu. En aquest sentit no pot l’Ajuntament acudir al desnonament administratiu i, 
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per contra, caldria promoure aquest procediment civil, o en el seu cas l’arbitratge al qual fa 
referència el Pacte 14è del contracte. 

En aquest procediment caldria impugnar necessàriament la validesa del document de 
pròrroga aportat per l’interessat doncs, cas de ser vàlid i eficaç, no hi haurien masses 
dubtes respecte de la vigència del contracte fins el 2026. 

També en aquest procediment caldria sotmetre a decisió judicial l’extinció de qualsevol 
altra relació arrendatícia que, al marge del contracte de 1996, poguéssin oposar el Sr. 
López i la seva família en tant que la masia constitueix des de l’any 1987 la seva residència 
habitual. 

b) Assolir un acord transaccional. 

El present informe analitzarà la viabilitat jurídica d’aquesta segona alternativa ateses les 
circumstàncies del cas concret. 

3. LA FINALITZACIÓ CONVENCIONAL DEL PROCEDIMENT ADM INISTRATIU 

L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix: 

“Artículo 88. Terminación convencional. Las Administraciones públicas podrán celebrar 
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, 
siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no 
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen 
encomendado, con el alcance, efectos y régimen juridico específico que en cada prevea la 
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, 
a la resolución que les ponga fin”. 

D’acord amb l’anterior precepte l’Administració pot celebrar pactes que posin fi a un 
procediment sempre i quan aquests “no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni tractin de 
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic”. Aquest límit 
essencial és coherent amb el principi constitucional de sotmetiment de l’Administració pública a 
la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic (art. 9.1 CE), i a la llei i al Dret (art. 103.1 CE). 

Element essencial per a la finalització transaccional d’un procediment és la necessària 
satisfacció de l’interès públic , doncs en cas contrari es podria incórrer en desviació de poder, 
figura que pressuposa l’exercici de potestats administratives per a fins diferents dels fixats per 
l’ordenament jurídic (article 70 de la Llei Jurisdiccional). A tal efecte, per tal de controlar en 
quina mesura es satisfà l’interès públic caldrà contrastar el conveni amb el conjunt 
d’orientacions, objectius, valors, etc. pels quals l’ordenament jurídic guia l’acció de 
l’Admnistració pública i a la vista dels condicionaments que les circumstàncies imposen. 

La verificació de la licitud de la causa d’aquests tipus de pactes transaccionals pot recolzar-se, 
en principi, en la consolidada doctina del control de la discrecionalitat administrativa, atès que 
l’Administració ha de gaudir d’aquesta facultat per tal d’optar per una finalització convencional 
del procediment. 

En aquest sentit, cal contrastar la raonabilitat de l’acord tenint en compte la seva coherència 
amb el antecedents de fet i de dret en què es fonamenta, a fi i efecte d’evitar acords il·lògics, 
abusius o arbitraris. 
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Pel que fa a les “matèries susceptibles de transacció”, no es pot excloure “a priori” de la 
terminació convencional cap matèria, llevat dels casos de prohibicions que expressament 
imposi el legislador, com per exemple drets de la Hisenda Pública. Segons la doctrina la 
“transaccionabilitat” cal entendre-la referida a les característiques de l’assumpte en 
controvèrsia, que han de ser analitzades per tal de veure si és susceptible de ser negociat i 
resolt mitjançant acord. Aquesta és la pauta que segueix el Consell d’Estat al dictaminar que 
per a declarar la procedència de la transacció, han de concórrer necessàriament tres 
condicions: a) una relació jurídica incerta, litigiosa o susceptible de crear un litigi; b) que puguin 
realitzar-se concessions recíproques entre les parts; i c) que amb això es substitueixi el 
conflicte per una relació certa, en el sentit de no ser susceptible de sotmetre’s a discussió. 
 
 
4. APLICACIÓ AL  PRESENT SUPÒSIT  

Segons estableix l’article 1.809 del Codi civil, amb la transacció es tracta d’evitar o posar fi a un 
plet, acabar amb una situació d’incertesa jurídica per la via de l’acord entre les parts, de 
manera que les parts són les que decideixen quina és la solució possible més satisfactòria per 
ambdues, en lloc de confiar la solució a un tercer, jutge o àrbitre. 

En el present cas la controvèrsia plantejada amb l’arrendatària ha provocat una situació de 
conflicte relatiu a dos aspectes: la pretensió de pròrroga o renovació del contracte per un 
termini de 15 anys i la pretensió d’indemnització per les millores útils a la finca. La solució 
d’aquest conflicte només es pot assolir judicialment per la qual cosa el recurs a la negociació i 
el consens posaria fi a la problemàtica plantejada evitant crear un litigi amb els consegüents 
costos i incertesa. 

A aquestes dues qüestons cal afegir-hi la relativa als possibles drets arrendaticis que 
poguéssin tenir els ocupants de la masia Mas Mimó, al marge de l’activitat del restaurant, atès 
que estaven empadronats i hi residien en aquest immoble amb anterioritat a 1996, data de 
l’únic contracte del que té coneixement l’Ajuntament. 

Cal tenir present que, a la vista dels documents presentats per l’arrendatària, per tal de 
qüestionar el dret de pròrroga o renovació del contracte que reivindica, caldria denunciar la 
falsetat d’aquests documents la qual cosa passa necessàriament per complexes i costoses 
proves pericials quin resultat d’altra banda desconeixem “a priori”. 

Així mateix, cal fer notar que l’Ajuntament no va ser part signatària ni del contracte inicial ni de 
cap dels documents posteriors, la qual cosa impedeix tenir elements clars i suficients per a 
interpretar quina va ser la veritable voluntat de les parts. 

Quant a l’interès públic, entenem que més enllà del compliment de la legalitat en relació a 
l’ocupació del béns patrimonials de l’Ajuntament, entenem que no existeix un interès públic ni 
urgent ni elevat en recobrar la possessió de la Masia Mas Mimó a l’efecte d’implantar usos o 
serveis municipals. A aquesta circumstància s’uneix el fet de que els actuals ocupants realitzen 
una funció de conservació i manteniment de l’immoble i terrenys adjacents que cal valorar. 

Per contra, existeix un interès públic rellevant en substituir, dins d’uns límits raonables, el 
conflicte generat per una relació certa que no sigui susceptible de sotmetre’s a discussió, i que 
eviti costos tècnics i judicials costoso i innecessaris. 

En definitiva, llevat d’altres consideracions d’oportunitat política, es pot entendre raonablement 
coherent i beneficiós per a l‘interès de l’Ajuntament la finalització del conflicte plantejat 
mitjançant un acord transaccional. 
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En aquest sentit, entenem perfectament possible i ajustat a dret assolir un acord transaccional 
que mitjançant el corresponent conveni aprovat pel Ple Municipal, tingui el següent contingut 
essencial i mínim: 

1. Termini de pròrroga o renovació màxim, fins a la licitació de l’arrendament a la finalització del 
mateix. Aquest termini podria ser d’entre 5 anys, que és el termini de pròrroga que proposa la 
pròpia arrendatària de forma subsidiària en el seu escrit d’al·legacions, o bé de 7 anys que és 
la meïtat del termini màxim de 15 anys que postula. Es tracta també d’uns terminis raonables 
per tal de permetre a l’arrendatària amortitzar les inversions realitzades en els darrers anys i 
així eliminar qualsevol pretensió de cobrament per les mateixes.  

2. Pagament d’un cànon.  

3. Obligació de l’arrendatària d’actualitzar la llicència de l’activitat.  

4. Renúncia de l’arrendatària a qualsevol indemnització per millores introduïdes.  

5. Obligació de l’arrendatària de mantenir en bon estat la finca. 

6. Renúncia dels ocupants a qualsevol dret arrendatici que poguéssin tenir. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclarament o comentari.” 
 
Atès que compatim el criteri de considerar beneficiós per a l‘interès de l’Ajuntament la 
finalització d’aquest conflicte  mitjançant un acord transaccional ajustat a l’ordenament jurídic. 
 
Atès que a l’efecte s’ha redactat la minuta de conveni administratiu a subscriure entre 
l’Ajuntament de Vacarisses i els afectats. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 16 
de juliol de 2012, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar la minuta de conveni administratiu,  a subscriure entre l’Ajuntament de 

Vacarisses i  els/les senyor/res Josefa Funes López, Francisco López Castillo, 
David López Funes i Marleny Cabrera Saldaña, tots actuant en nom i interès propi i 
la primera també en representació de la societat Restaurant Mas Mimó,SL, per tal 
de posar fi de forma convencional al procediment administratiu relatiu al contracte 
d’arrendament de la masia Mas Mimó. 

 
SEGON.-  Facultar el senyor alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
TERCER.-  Comunicar el present acord a els/les senyor/res Josefa Funes López, Francisco 

López Castillo, David López Funes i Marleny Cabrera Saldaña. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui explica que aquest expedient ja venia inciat per l’anterior equip 
de govern. Existeix un informe exhaustiu del bufet d’advocats Garrigosa que recomanen que 
s’arribi a uns acords de lloguer; comenta que ja s’ha debatut a les comissions informatives  i 
demana si hi ha cap aclariment per fer. 
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El Sr. Mariano Méndez pregunta pel contracte que no trobaven, i el Sr. Boada aclareix que es 
pot incloure un punt que digui que fins que no es presenti l’original no es signarà el contracte. 
El Sr. Méndez diu que s’abstindran fins que no apareixi l’original. 
 
Intervé el Sr. Masana qui creu que si el document no consta a l’expedient, s’hauria de deixar el 
tema sobre de la taula. Explica que anant als antecedents ,fa un any es van presentar a 
l’ajuntament quan se’ls va acabar el contracte i ara apareix un document que els legitima a 15 
anys més de contracte, o si no, a ser indemnitzats. Per una altra banda creu que el Mimó es un 
espai que s’hauria de posar en valor amb projectes de natura, esportius...,com els que ja 
s’havien previst quan ells estaven governant. Segueix dient que entenen que amb aquest espai 
l’ajuntament hi podria treure un benefici econòmic més elevat del que es treu ara i fins i tot 
crear llocs de feina. Per tot això hi votaran en contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo, qui també creu que no s’ha  d’esperar 15 anys a que el Mimó 
quedi lliure per fer-hi un espai lúdic, per exemple com el de Cerdanyola. Per tant si el contracte 
queda en set anys hi votaran a favor. 
 
La Sra. Laura Sanchez diu que creu que l’espai del Mimó no ha de costar diners a l’ajuntament, 
al contrari, ha de generar ingressos, per exemple amb algunes ofertes d’empreses privades 
com ha comentat el Sr. Masana. Per una altra banda, havent llegit l’informe del Bufet 
Garrigosa, creu que està molt ben fonamentat, però que s’ha vestit l’expedient en base a una 
fotocòpia que en el seu moment amb l’original en mà s’hauria d’haver fet una fotocòpia 
compulsada. Segueix dient que el seu grup no ho veu gens clar i per tant s’abstindran. 
 
El Sr. Salvador Boada, adreçant-se a la Sra. Laura Sánchez, diu que tots els documents de 
l’expedient son fotocòpies, que no n’hi ha cap de compulsada, però que ells se les creuen 
totes. Segueix explicant que han aparegut documents nous des de l’any 2009 que es va fer la 
cessió. Els tractes s’han fet entre advocats, els documents s’han enviat via mail, en pdf, etc...Si 
vol veure l’original se li demana a la propietat que ens l’ensenyi abans de signar el contracte, 
però tirar tot això enrere és entrar en litigis, i s’ha de tenir en compte que hi ha una família allà 
empadronada des de l’any 1986, que té uns drets. Segueix dient que creuen que és un bon 
acord, se’ls dona un temps perquè busquin la solució al seu habitatge i a partir d’aquí deixar la 
finca sense càrregues. 
 
El Sr. Masana diu que el document que avala tot això no hi és, i que no ho acaba d’entendre 
doncs en el document diu 15 anys a partir del 1996, per tant seria el 2011, i no 15 anys més. 
Per una altra banda, en relació als projectes entrats,  el que es refereix és que es tracta d’un 
espai amb moltes oportunitats. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui creu que no s’han de posar més pals a les rodes, en set anys aquesta 
família pot reubicar-se, i amb el Mimó lliure parlar del que s’hi vol posar, o fins i tot deixar triar al 
poble amb un referèndum. 
 
La Sra. Laura Sánchez respon al Sr. Ricard Reollo que abstenir-se no és posar pals a les 
rodes, doncs amb tots els vots de l’equip de govern això tirarà endavant; es tracta d’expressar 
que no ho veiem clar perquè no hi ha el document principal que ha engegat tot això. 
 
Es sotmet a votació amb el vot en contra del Sr. Masana, l’abstenció dels regidors del PSC i del 
PP, i el vot a favor de la resta de regidors. 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DEL  REGIDOR D’ORGANITZACIÓ ADMINIS TRATIVA I RECURSOS 

HUMANS D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE  LLOCS DE 
TREBALL I DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE VACARI SSES 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 2007 va aprovar 
el Catàleg  de Llocs de Treball, el qual conté el Manual de Funcions, el Catàleg retributiu i la 
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Relació de Llocs de Treball, el qual fou modificat pels acords del Ple adoptat en les sessions 
ordinàries el dia 27 de setembre de 2007,  el dia 20 de desembre de 2007, el dia 28 de febrer 
de 2008, 24 d’abril de 2008, el 31 de juliol de 2008, el 26 de febrer de 2009, el 25 de juny de 
2009, el 28 de gener de 2010, el 22 de juny de 2010, el 29 de juliol de 2010,  el 25 de 
novembre del 2010 i 31 de març de 2011. 
 
Atès que s’ha tancat el període de matriculació de les escoles bressol municipals per al curs 
escolar 2012-2013 i s’ha emès informe per part del departament d’educació sobre la nova 
configuració de les escoles bressol del municipi causada per la baixada de les matrícules i per 
tant,  del nombre de grups (que ha passat de 11 a 8 grups)  i on s’informa de les necessitats de 
personal per aquest període. 
 
Vista la conveniència de modificar el catàleg de llocs de treball i la plantilla de personal reduint 
tres places/llocs d’educador/a de l’escola bressol municipal per tal d’adaptar-se a les noves 
circumstàncies i necessitats del curs 2012-13. 
 
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, així com 
l’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, per qual s’aprova la refosa del  Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Vist que tal i com preceptua l’article 15 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, la relació de llocs de 
treball és l’instrument mitjançant el qual es realitza l’ordenació de tot els personal d’acord amb 
les necessitats dels serveis, i l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del 
treballador públic estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització 
mitjançant les relacions de llocs de treball. 
 
Vist que tanmateix  el procediment a seguir per a la seva aprovació del catàleg de llocs de 
treball s’ha d’ajustar a l’establert a l’article  283.4 del Decret legislatiu 2/2003.  
 
Vist que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any 
de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o 
millora dels existents, a l’empara del que preveu l’article 27 del Decret 214/1990. 
 
Vist que tal i com disposen els articles 32 del Decret 214/1990, i article 52.2.j)  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, l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de la Corporació. 
 
Vist que per a l’aprovació de la modificació de la plantilla es requereix el compliment dels 
tràmits establerts per a la seva aprovació, segons determina l’article 126.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local. 
 
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida el dia 16 de juliol de 2012 ha 
dictaminat favorablement,  al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació del Catàleg de Llocs de Treball per a l’amortització de tres 

llocs d’educador/a de l’escola bressol municipal. 
 
 
  

Amortització de tres llocs d’educador/a de l’escola  bressol 

Denominació del Lloc: Educador/a Escola Bressol  
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Forma Provisió del Lloc: Concurs-oposició 

Grup de classificació del Lloc: C1 

 
 
SEGON.-  Aprovar la modificació de la Plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de 

Vacarisses, per a l’amortització de tres places d’educador/a de l’escola bressol 
municipal. 

 
Amortització de tres places d’educador/a de l’escol a bressol 

Denominació de la plaça: Educador/a Escola Bressol  

Forma Provisió de la plaça: Concurs-oposició 

Grup de classificació de la plaça: C1 

Règim Estatuari de la plaça: Funcionari 

 
 
TERCER.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l’art. 20.1 del RD500/90, de 

20/04, en relació amb l’art 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, l’acord d’aprovació de la modificació de la 
plantilla, juntament amb el seu expedient, previ edicte publicat al Butlletí Oficial de 
la Província , per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran procedir al 
seu examen i presentar les reclamacions que considerin oportunes, davant el Ple. 
L’acord de modificació de la plantilla es considerarà definitivament aprovat, amb 
caràcter automàtic, de no presentar-se reclamacions en el termini abans esmentat.  

 
QUART.-  Publicar l’acord de la modificació del catàleg de llocs de treball al Butlletí Oficial de 

la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ.-  Trametre l’acord i còpia de la modificació de la relació de llocs de treball al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
SISÉ.-  Notificar el present acord als/les interessats/des. 
 
 
Intervé el Sr. Josep Mª Gibert qui explica que l’oferta de places noves per les escoles bressol 
pel curs que ve es de 24 al Cuc i de 28 al Xic. S’han format 4 grups a cadascuna de les escoles 
amb un total de 64 alumnes al Cuc i 57 al Xic. Un d’aquests grups és un grup mixt format per 
nens mitjans i grans. Les escoles bressol de Vacarisses han tingut una disminució important de 
nens, concretament 28, el que també ha comportat una disminució en els grups, que han 
passat d’onze a vuit. S’ha passat de 148 alumnes a 120, degut bàsicament a la davallada de 
naixements en el mateix període de l’any passat. El 2011 van néixer de gener a juliol 57 nens, i 
enguany 32, un 40% menys. Per altra banda, l’efecte crisi, ha provocat que moltes famílies 
s’hagin quedat sense feina i per tant han decidit quedar-se els nens a casa seva. Segueix 
explicant que aquesta disminució de grups lògicament comporta una disminució de personal, i 
d’hores de direcció, que passaran a fer 2 hores diàries d’atenció directa a l’aula. També s’ha de 
tenir present que la nova distribució, pel fet de que hi hagi un grup mixt, comporta tenir un 
reforç diari de tres hores. En definitiva, a l’escola bressol El Cuc tindrem 7 treballadores, una 
d’elles compartida amb l’escola bressol El Xic, i set treballadores al Xic més aquesta 
treballadora compartida, en total quinze. Malauradament hi ha tres places d’educadores 
interines que s’han amortitzar. Des de sempre les escoles bressol de Vacarisses havien 
augmentat les inscripcions i per tant es podia augmentar plantilla, però la situació actual no ho 
permet. 
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Pren la paraula el Sr. Pedro Serna per explicar que avui s’amortitzen aquestes tres places 
d’educadora d’escola bressol, i que es publicarà als diaris oficials corresponents per que es 
puguin efectuar reclamacions i poder  aprovar-ho definitivament. 
 
El Sr. Mariano Méndez, diu que tot el que exposa el Sr. Gibert és la realitat actual i que s’ha 
d’acceptar, per tant hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr.Masana qui vol remetre’s a l’escrit publicat per UIPV al Terme el passat mes de 
maig, en el que deien “aquests son uns pressupostos sensibles a les necessitats socials, que 
no destrueixen llocs de treball ni tampoc serveis bàsics”. Explica que d’això només fa dos 
mesos i que tot i que les circumstàncies son les que son s’haurien de fixar una mica més en el 
que escriuen. Per una altra banda, diu que s’està parlant de persones que han treballat molts 
anys per Vacarisses i li agradaria almenys dir el seu nom i agrair-los la feina feta; es tracta de 
l’Anna Vives, la Rosa Mª Teixidó, i l’Alba Povedano, que tenen tot el seu reconeixement. Per 
acabar diu que hi votaran en contra. 
 
El Sr. Reollo adreçant-se al Sr. Masana li diu que les seves paraules han estat molt afectuoses 
però que el resultat de l’acord és catastròfic. El seu partit hi està en contra i considera que en el 
cas d’aquestes persones que ho han donat tot i han estat tants anys treballant per Vacarisses 
en un lloc tan humil i feble com l’educació infantil, l’ajuntament hauria de fer de paraigües, 
doncs només es tracta de tres persones que s’haurien de recol·locar en un altre lloc, encara 
que fos a temps parcial. 
 
Pren la paraula la Sra. Laura Sánchez qui diu que pels socialistes no ha estat cap sorpresa 
l’acomiadament de tres educadores, perquè evidentment en el pressupost ja van observar que 
havien reduït la partida de les escoles bressol, i UIPV va dir que no acomiadarien ningú. 
Segueix dient que entenen que hi ha unes circumstàncies, però que continuen defensant que 
l’educació no es retalla, doncs és un servei bàsic i imprescindible, i que hi ha maneres de 
destinar recursos d’un pressupost, per tant hi votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. Josep Mª Gibert, qui diu estar molt sorprès per les actituds d’algunes persones, 
doncs ells son els primers que estan preocupats per que s’acomiaden a tres persones, però cal 
ser conscients de les circumstàncies econòmiques que viu el país i l’ajuntament de Vacarisses, 
i del fet que hi ha menys naixements. Adreçant-se al Sr Masana diu que eren sensibles en els 
pressupostos i que evidentment que ho son, però que una cosa és ser sensible i l’altra que 
l’ajuntament,estant com està, mantingui a un personal que no es pot mantenir, tot i que ens 
agradaria. A més, segueix explicant que es tracta de personal interí, i que s’ha mirat de fer 
ajustaments per no tocar horaris del personal fix, doncs també se’n ressentia. Vol preguntar a 
tots els partits excepte al Sr. Mariano Méndez, que farien ells si estiguessin governant, si 
haguessin mantingut a tres persones que no tenen feina per que no hi ha nens. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que el Sr. Méndez ho entén perquè és el que estan fent a 
tot arreu, retallant serveis bàsics. Diu que torna a remetre’s al que van dir el mes de maig “ que 
no destruirien llocs de treball”, i n’estan destruint tres. 
 
La Sra. Laura Sánchez diu que si apostessin per l’educació no es trobarien amb tres 
acomiadaments, però quan no s’hi aposta, passant aquestes coses. Per altra banda diu que 
UIPV no eren conscients d’aquesta crisi quan van aprovar el primer Ple de la seva legislatura 
els seus sous i quan feien promeses electorals com la d’una piscina coberta. Des de l’esquerra 
es segueix defensant la sanitat i l’educació, i no dubta dels seus esforços en mirar-s’ho i 
remirar-s’ho, però que això només es conseqüència d’unes polítiques. 
 
Intervé el Sr. Salvador Boada qui diu que aquest any l’ajuntament de Vacarisses està deixant 
de percebre 120.000 euros per 120 nens, per tant ara ha de pagar del cost de les escoles 
bressol el 51 % l’ajuntament, el 30 % els pares i un 17% la Generalitat. Si s’haguessin preinscrit 
mes nens, s’haguessin agafat com s’ha fet sempre, però no hi ha hagut inscripcions. Per una 
altra banda s’estan tancant escoles bressols, el preu de l’escola bressol de Vacarisses està 
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sobre 160 euros, el preu de les escoles bressol de Terrassa i d’altres municipis, serà molt més 
elevat perquè les retallades no les fan ells. Explica que l’ajuntament ha apostat per les dues 
escoles, quan només l’escola bressol el Cuc té una capacitat per 145 nens, i per tant es podria 
haver tancat l’altre. Segueix dient que si l’any que ve hi ha menys inscripcions i menys 
naixements el que l’ajuntament no pot fer es mantenir un personal que no es pot utilitzar. Per 
una altra banda quan es van aprovar les tarifes l’aportació de la Generalitat era de 1.300 euros 
i en aquest moment és de 875 euros, però això no repercutirà en les tarifes. Explica que el que 
passarà amb l’Escola de Musica també està a l’aire, com d’altres escoles de música, si treuen 
als ajuntaments els ajuts per l’escola de música. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb els vots en contra dels regidors de CIU, ERC I PSC i el vot 
a favor de la resta de regidors.  
 
 
1.5.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I EMERG ÈNCIES 

D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RECOMPENSES I DISTINCIONS DE 
LA POLICIA LOCAL DE VACARISSES 

 
 
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix la possibilitat que s’atorguin honors, 
distincions i recompenses als Policies Locals en determinats supòsits o circumstàncies, disposant 
que seran els reglaments específics dels cossos de cada Policia Local els que regularan el seu 
règim d’atorgament. 
 
La Llei 5/2000, de 5 de juny, va modificar la Llei de les policies locals, si bé cap modificació es va 
introduir en aquest aspecte concret de la regulació i de l’atorgament d’honors, distincions i 
recompenses. 
 
L’Ajuntament de Vacarisses té la voluntat de regular els supòsits i les circumstàncies d’atorgament 
d’honors, distincions o recompenses als membres de la Policia Local de Vacarisses, redactant 
amb aquesta finalitat un reglament. 
 
El procediment legal d’aprovació dels reglaments municipals implica, per imperatiu de l’article 
62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació del reglament 
corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma. 
 

Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 174/2012, de 2 
de juliol, ha estat formulat el  projecte del Reglament de recompenses i distincions de la policia 
local de Vacarisses. 
 

L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  reguladora 
de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública de l’expedient,  i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el 
vot de la majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança. 
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no 
són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació 
pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
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Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 16 de juliol de 2012 va 
dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment el REGLAMENT DE RECOMPENSES I DISTINCIONS DE 

LA POLICIA LOCAL DE VACARISSES. 
 
SEGON.-   Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text del Reglament pel termini de 

trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), al diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament o mitjançant la 
publicació a la Web municipal. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara 
esmentades. 

 
TERCER.-   Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant 

el termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Un cop aprovat definitivament, l’acord i el text íntegre  del Reglament es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament o 
mitjançant la publicació a la Web municipal,  i al DOGC la referència del BOP on 
s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.  
També es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya 
l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest. 

 
El Sr. Salvador Martin explica que aquesta proposta dona compliment a una moció que es va 
presentar al Ple en relació a la creació d’un reglament pel que fa a les recompenses i 
reconeixements a la Policia Local en cas de tenir una actuació meritòria. 
 
Pren la paraula el Sr. Mariano Méndez qui diu que el que buscava la moció és el que ja s’està 
fent a d’altres municipis veïns i que aquí s’ha trigat molt en fer-ho, per tant ara la votaran a 
favor. 
 
El Sr. Masana diu que ERC, per coherència amb el que van votar en el passat Ple, s’abstenen. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb l’abstenció dels regidors de CIU i ERC, i el vot a favor de la 
resta de regidors. 
 
 
 
1.6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I EMERG ÈNCIES 

D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’ESTACIONAMENT REGULAT DE 
VEHICLES A LA VIA PÚBLICA 

 
L’article 7 del Real Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març pel que s’aprova el Text Articulat de la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles Motor i Seguretat Viària atorga als Ajuntaments la 
competència referida a l’estacionament i parada de vehicles. 
 
L’Ajuntament de Vacarisses té la voluntat de regular la implantació d’un sistema d’estacionament  
gratuït per temps limitat amb la finalitat d’aconseguir una major rotació de vehicles en unes 
determinades zones majoritàriament de comerços i serveis, i així permetre una més gran 
disponibilitat d’aparcament puntual a dites zones, redactant amb aquesta finalitat una ordenança. 
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El procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de l’article 
62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança 
corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma. 
 

Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 175/2012, de 2 
de juliol, ha estat formulat el  projecte de l’Ordenança d’estacionament regulat de vehicles a la 
via pública. 
 

L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  reguladora 
de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública de l’expedient,  i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el 
vot de la majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança. 
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no 
són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació 
pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
 
Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 16 de juliol de 2012 va 
dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’ORDENANÇA D’ESTACIONAMENT REGULAT DE 

VEHICLES A LA VIA PÚBLICA. 
 
SEGON.-   Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text de l’Ordenança pel termini de 

trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al 
diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament o mitjançant la publicació a la 
Web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades. 

 
TERCER.-   Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 

termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Un cop aprovada definitivament, l’acord i el text íntegre  de l’Ordenança es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament o 
mitjançant la publicació a la Web municipal,  i al DOGC la referència del BOP on 
s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.  
També es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya 
l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest. 
 

Pren la paraula el Sr. Salvador Martí qui explica que la proposta només pretén regularitzar una 
situació ja existent mitjançant una ordenança municipal de la zona blava del municipi. 
 
Intervé el Sr. Mariano Mendezqui  diu que troben bé que es busqui una rotació més gran dels 
vehicles per afavorir, per exemple, els comerços,  i que la finalitat no sigui la recaptatòria 
mitjançant sancions, sinó el sentit comú. Per tant la votaran a favor. 
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El Sr. Masana diu que igualment hi votaran a favor, doncs es tracta d’un projecte iniciat per 
l’anterior equip de govern, i un cop passat el període de prova s’ha de regular. 
 
Pren la paraula el Sr. Ricard Reollo qui diu que esperen que no es tracti d’una eina 
recaptatòria, sinó d’ordenació del nucli urbà. Vol suggerir que darrera de l’ordenança es podria 
posar a l’article 10 referent a les infraccions, més que res perquè la gent tingui informació de la 
modalitat d’ús d’aquest estacionament. 
 
La Sra. Sanchez explica que arrel de la petició dels comerços del municipi, que es queixaven 
de que la zona del c/ Pau Casals estava ocupada de 8 del matí fins al migdia pels treballadors 
de l’ajuntament, van decidir posar en pràctica aquest sistema en període de prova i donat que 
ha funcionat, ara toca fer l’ordenança. Per tant hi votaran a favor sempre i quan l’objectiu sigui 
la rotació i no la sanció. 
 
El Sr. Salvador Martí respon que es pot fer un projecte en període de proves però que no es 
pot obviar la llei, que diu que per sancionar ha d’existir una ordenança. Segueix dient que 
evidentment ara no es fa amb afany recaptatori, sinó simplement el que s’hauria d’haver fet des 
de el primer moment es legalitzar una situació. Explica que inclús han afegit un apartat pel que 
fa a les sancions, que seran anul·lables per un import de 6 euros. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
1.7.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA  D’AMPLIAR LA DELEGAC IÓ DE FUNCIONS EN LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres 
Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de 
Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de 
gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels 
corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències que 
exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la 
part resolutiva d’aquest dictamen i, a l’hora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que 
es reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les 
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 
competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la 
normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència 
pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la 
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
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Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 16 de 
juliol de 2012, va dictaminar favorablement. 
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 

 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de 

Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de 
recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen: 

 
I.- Execucions subsidiàries 
 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
II.- Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius 
 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
III.- Concessions administratives 
 
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
SEGON.-  Clarificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,  mitjançant  

anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran d’entendre modificats, 
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals en els sentit que s’especifica seguidament: 
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 
quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència 
de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions 
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan 
municipal competent.” 

 
TERCER.-  L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions 
per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
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organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 

 
QUART.-  L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 

de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a 
d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als 
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 

 
CINQUÈ.-   La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord 

es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a 
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la 
Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de 
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant. 
 
Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els 
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis 
i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en 
l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si 
aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, 
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades 
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
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1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la 
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió 
del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el 
pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de 
recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular 
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 

gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 

de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 

anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i 
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada 
moment.  

 
Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 
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d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 

Recaptació i en les disposicions concordants.  
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització 
de les dependències municipals.    

 
Regla desena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 
per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les 
especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats 
per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de 
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la 
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.- Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

SISÈ.-  Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la 
seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop acceptades les 
delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la 
referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  

 
 
El Sr. Boada explica que, com tothom ja sap, les competències en matèria de recaptació les té 
la Diputació de Barcelona, i ara se li donen noves competències en quan a les execucions 
subsidiàries, per exemple quan l’ajuntament neteja una parcel·la perquè el propietari no ho ha 
fet, en quan a les costes dels judicis i les concessions administratives, per exemple en locals 
llogats quan els llogaters no paguen. 
 
El Sr. Mariano Méndez resumeix que el que es busca és que la Diputació cobri i faci arribar els 
diners a l’ajuntament, i que ho troben bé en aquests moments, per tant votaran a favor. 
 
El Sr. Boada explica que no es passaran els rebuts que es paguin en període voluntari, però sí 
a partir de l’executiva, doncs com a ajuntament tenen més problemes per perseguir aquests 
impagats. 
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Intervé el Sr. Masana,qui diu que, per coherència, amb el que es va votar quan es va fer la 
recaptació, considera que tot i els avantatges es tracta d’una pèrdua de poder municipal. 
 
Pren la paraula el Sr. Ricard Reollo qie considera que es tracta d’una descàrrega de treball 
administratiu i per tant hi votaran a favor. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb l’abstenció del Sr. Masana i el vot a favor de la resta de 
regidors. 
 
 
 
1.8.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D E LES MODIFICACIONS DE 

CRÈDITS PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
  
  

Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplements 
de crèdit. 

 
 ANTECEDENTS 
 

1. Per decret de l’Alcaldia de data 16 de juliol pel que es proposa la modificació de 
crèdits dins el pressupost vigent així com els informes obrants en l'expedient. 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació  per a les quals 
la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar 
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de 
tresoreria per a despeses generals  amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
3. Despeses que cal finançar: 

 
MODIFIC. PARTIDA 

PRESSUPO
STÀRIA   
 
151 600 138.766,23 euros 

   

TOTAL 138.766,23 
 
 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 
Romanent Líquid de tresoreria no afectat i disponible:       175.898,50 € 
 
 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 



 21 

no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
amb majoria simple. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en 
l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla economicofinancer corrector (nota 2). 

 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 16 de 
juliol de 2012 va dictaminar favorablent,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar  

mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals.  

SEGON.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
 
El Sr. Boada explica que el passat dilluns es va donar compte de la liquidació del pressupost, i els 
majors ingressos del 2011 van ser 175.898,50 euros; d’aquest romanent de Tresoreria es volen 
guardar a caixa 138.766 euros. Segueix explicant que al Pla General de l’any 1985 es va qualificar 
la zona del darrera del c/ del Pou, antic c/ Alfons Sala, com a zona de Parc urbà. Els propietaris 
d’aquests terrenys van instar un procés d’expropiació cap al 2007 per un valor d’uns cinc milions 
d’euros. L’ajuntament i els propietaris van presentar-se al jurat DE  justipreu, el qual, l’any 2010 va 
fer una valoració de 138.766 euros, que l’ajuntament ha de consignar en un període de dos anys. 
Els propietaris van impugnar al Tribunal aquesta valoració, però van arribar un dia tard, per tant no 
tenen dret a demanar una nova taxació. Si l’ajuntament fa aquesta provisió de diners, els 
propietaris no poden tornar a taxar la finca i demanar-ne més diners. 
 
Intervé el Sr. Mariano Méndez, diu que com que el seu partit no van estar governant durant tot 
l’any 2011 prefereixen abstenir-se. 
 
La Sra. Laura Sánchez diu que celebren que el resultat de la liquidació del 2011 sigui de superàvit, 
el que permet aquest romanent i fer aquesta provisió. I per altra banda diu que depenen de la 
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sentència que surti d’aquest cas  pot ser un precedent molt perillós i dolent per les administracions 
locals perquè n’hi ha molts d’aquests casos, per tant hi votaran a favor. 
 
El Sr. Boada diu que des de que ells van entrar al govern el 2011 es va fer un exercici de 
contenció de la despesa a nivell pressupostari, uns 340.000 euros d’aquest pressupost no es van 
executar,  perquè es veia a venir que aquest estava massa ajustat. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb l’abstenció del Sr. Méndez i el vot a favor de la resta de 
regidors. 
  
 
 
1.9.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS  PER LES OBRES 
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE 
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 instal·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 
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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 
107, volum 2954 , foli 104 del 
Registre de la Propietat de 
Terrassa núm. 5 

Alberto Ripoll 
Canto (50% ple 
domini) 
Mercedes Comas 
Domingo (50% 
ple domini) 

305,69 € 
 

305,69 € 

28.02.2011 7.03.2011 

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 

Servitud 
de pas  
 
118,10 m2 
 

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, 
quantitat consignada que ha sofert variacions per ajustar-la al crèdit necessari que ha resultat de 
les indemnitzacions efectives a compensar derivades tant dels successius 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 
fou de 12.602,05 euros amb càrrec a la subfunció  511 concepte 601 dels pressupostos de les 
respectives anualitats. 

Atès que en data 18 de juny de 2012 la Direcció Facultativa de les obres presenta informe amb 
el contingut literal següent: 

“En referència a les obres que està executant l’empresa “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS” (FCC) del “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II 
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DE VACARISSES”, els Directors Facultatius (D.F.) Ariel Ciro Pennisi, E.C.C.P.  i Josep Ramon 
Noy i Ametller, E.I. informen el que segueix: 

El Projecte Executiu, base del contracte amb l’empresa FCC, contempla una sèrie 
d’expropiacions necessàries per motius urbanístics i tècnics. Aquestes actuacions figuren a 
l’Annex Nº5, Expropiacions i Servituds d’aquest Projecte Executiu.  

Entre les expropiacions previstes hi figurava la corresponent a la parcel·la situada al Carrer 
Fonts de Torreblanca Nº22, Cadastre Nº 0453612, amb una àrea de 9,83 m2 (Expropiació 2) 
en el projecte. Aquesta actuació obeïa a la necessitat d’ampliar el vial per tal de mantenir 
l’alineació nova de façanes. Aquesta alineació de façanes responia al traçat del carrer, que a la 
vegada estava condicionat per la geometria del pont inicialment previst a construir.  

Durant la fase d’obra es va constatar la impossibilitat pràctica de construir el pont projectat 
sobre el torrent Fondo a la font de St. Pere. La causa va ser d’ordre logístic al comprovar-se la 
impossibilitat d’accés al lloc de les bigues prefabricades projectades, malgrat que en fase de 
projecte les empreses especialitzades dels prefabricats van preveure  que les dificultats eren 
superables. Donat que les alternatives que es van estudiar per a construir el pont amb un altre 
tipus d’estructura conduïen a un notable encariment del mateix, es va optar per construir un 
mur d’escollera en el talús que dóna a la riera i reprojectar el vial amb un ample major de 
l’inicial.  

CONCLUSIONS 

Sense prejudici del que dictamini el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vacarisses, 
aquesta Direcció Facultativa considera que respecte a l'anomenada parcel·la, la conseqüència 
de no fer el pont va ser refer un nou traçat del vial, i en aquest nou traçat no va ser necessari 
fer cap invasió urbana a la parcel·la, amb la qual cosa l’expropiació prevista inicialment no te 
raó de ser.” 

Atès que el cap de Serveis Territorials emet informe al respecte, el qual es del ternor següent: 

Que personat el tècnic que subscriu a la parcel.la situada al Camí de les Fonts de Torreblanca 
22 del sector Torreblanca II, comrpovo que l’expropiació d’una superfície de 9,83 metres a la 
finca esmentada no ha estat executada, i per tant la tanca es conserva en el ser estat original.”  

Atès que com a resultat de la desafectació de la superfície de 9,83 m2 de la finca de referència 
cadastral 0453612 esdevindrà en reintegrament de la quantitat de 869,89 euros. 
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 16 
de juliol de 2012, va dictamiinar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Aprovar  la desafectació de 9,83 m2 de superfície expropiada de la finca de referència 

cadastral 0453612 situada al Camí de les Fonts de Torreblanca núm. 22 del sector 
Torreblanca II, afectada per a l’execució del projecte d’Urbanització de Torreblanca II  
, i conseqüentment la reversió de l’expressada superfície a favor de l’Ajuntament de 
Vacarisses. 

 
SEGON.-  Requerir els senyors Juan Martínez Lázaro i Marina Luisa Rosell Cuixart, titulars de 

la finca ,  perquè procedeixin a la restitució de la la indemnització expropiatòria , per 
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import de   869,89 euros , compensació econòmica percebuda i que es va fer efectiva 
el 29 de juny de 2011.  

 
TERCER.-  Reconèixer el dret de cobrament de 869,89 euros, amb abonament a la partida 

pressupostària de concepte d’ingrés 399, del Pressupost d’Ingressos de 2012. 
 
QUART.-  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: 

 
Ref. 

Cadastral 
Adreça 
Parcel·la Propietari Tipus Superfície Nº Indemnitzacio

ns 

0754405 
C. DE LA 
CARENA 
LLARGA 62 

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

Expropiaci
ó 

19,74 E3 783,68 € 

08291A0 
0500008 
0000 EO 

rústec  
Torreblanca 2000, 
SL 

Expropiaci
ó 

357,20 E6 1.290,21 € 

08291A0 
0600002 
0000 EH 

rústec   Torreblanca 2000, 
SL 

Expropiaci
ó 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 

Expropiaci
ó 

10,00 E 2.003,93 € 

08291A0 
1700020 
0000 EF 

 rústec  Torreblanca 2000, 
SL 

Servitud de 
Pas 654,02 SP2 906,48 € 

0563304 C. DE LA 
RASA 12 

Puente Martinez 
Lorenzo i  Antonia 
Martín Pérez 

Servitud de 
Pas 

81,00 SP3 1.071,63 € 

0563315 C. DE LA 
PINEDA 13 

Puente Martinez 
Lorenzo i  Antonia 
Martín Pérez 

Servitud de 
Pas 

39,00 SP3 515,97 € 

0563305 C. DE LA 
RASA 16  

Xavier Serrat Garcia 
i Cristina Farrerons 
Boronat 

Servitud de 
Pas 

36,00 SP3 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 ….   11.732,16€ 
 
 
CINQUÈ.-  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 11.732,16 euros amb càrrec al grup de programa  511 



 26 

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 el Sr.Llorens qui recorda als assistents que en el darrer ple es va aprovar la relació 
definitiva d’aquests bens afectats, i que va ser la Sra. Sánchez la que els va fer saber que una 
d’aquestes afectacions no havia estat necessària i ells no en tenien constància. Ara, fetes les 
consultes pertinents, es proposa una modificació del que es va proposar ea darrer Ple. A 
continuació el Sr. Llorens llegeix els 4 acords de la proposta. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
  
 
1.10.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ  DE L’ACTA DE MUTU 

ACORD, OCUPACIÓ I PAGAMENT, PER L’EXPROPIACIÓ DE SU PERFÍCIE 
AFECTADA PEL PERI DELS SECTORS VENTAYOL,CAMÍ DE LA CREU I NUCLIS 
VEÏNS 

 
 
Segons les determinacions del planejament vigent, tant a  la Modificació puntual del Pla 
General d'Ordenació als sectors Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns , com a la Modificació 
del Pla Especial de Reforma Interior dels Sectors Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns , 
aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 
de juliol de 2008, publicades al DOGC de data 15 de desembre de 2008, la porció de sòl, de 
superfície 275 m², situada al carrer de la Sènia, núm. 11 de Vacarisses (Urbanització El 
Ventayol), es troba qualificada com a Serveis Tècnics (clau S). 
 
L’esmentada porció de sòl és part la parcel·la de referència cadastral 6074576 DG0067S 0001 
IZ,  i segons certificació registral consta inscrita en el Registre de la Propietat número 5 de 
Terrassa, finca núm. 247, al tom 3206, llibre 122, foli 13, a nom de Maria Ángeles Rojas Abelló. 
 
Atès que la titularitat de la finca afectada va formular requeriment per a regularitzar aquesta 
situació conforme a l’ordenament jurídic. 

Atès que les parts s’han avingut a  subscriure de mutu acord l’ Acta d’ocupació de l’afectació de 
la porció de finca esmentada,  document que estableixi els compromisos per tal que sigui 
efectiva l’expropiació, mitjançant la indemnització a compensar per l’afectació per import de 
1.069,95 euros, essent signada en data 19 de juny de 2012. 

Atès que segons es deriva de l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials Municipal en 
data 15 de juny de 2012,  el preu just fixat de mutu acord en concepte indemnització per a 
compensar l’expropiació ha estat situat per sota del valor de mercat.  

Atès que segons informe de la Interventora accidental, al grup de programa 151 concepte 600 del 
pressupost vigent de 2012 hi consignació pressupostària per fer front a la despesa de  1.069,95 
euros, per a la indemnització corresponent. 

 
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 Règim Interior reunida en sessió ordinària el dia 16 de 
juliol de 2012 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent  
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A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar l’Acta d’ocupació subscrita de mutu acord, en data 19 de juny de 2012, 

entre l’Ajuntament de Vacarisses i la senyora Maria Ángeles Rojas Abelló, per la 
seva condició de propietària la parcel·la de referència cadastral 6074576 DG0067S 
0001 IZ, al carrer de la Sènia, núm. 11 de Vacarisses (Urbanització El Ventayol), 
inscrita en el Registre de la Propietat número 5 de Terrassa, finca núm. 247, al tom 
3206, llibre 122, foli 13,  de la qual la porció de sòl de superfície 275 m²  es troba 
afectada per expropiació, destinada a  Serveis Tècnics (clau S) segons les 
determinacions del planejament vigent,  la Modificació puntual del Pla General 
d'Ordenació als sectors Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns  i la Modificació 
del Pla Especial de Reforma Interior dels Sectors Ventayol, Camí de la Creu i 
Nuclis Veïns , aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 24 de juliol de 2008, així com la indemnització econòmica 
de 1.069,95 euros a favor de l’expressada senyora en concepte del preu just 
acordat,  de la finca següent: 

 
SEGON.-  Autoritzar , disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a les 

indemnitzacions esmentades,  per un import total de 1.069,95 euros, amb càrrec al 
grup de programa 151 concepte 600 del pressupost vigent de 2012. 

 
 
TERCER.-  Comunicar el present acord a la senyora Maria Ángeles Rojas Abelló.  
 
 
El Sr. Martí Llorens explica que es tracta d’aprovar l’acta d’ocupació de mutu acord de 19 de 
juny de 2012, entre l’ajuntament de Vacarisses i la Sra. Maria Ángeles Rojas Abelló, en relació 
al C/ de la Sènia, 11 d’una superfície de 275m2 i en segon lloc autoritzar la despesa pe 
indemnització per un import de 1.069,95 euros. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
1.11-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES  

ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENC IONS PER A 
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC  COMPLEMENTARI I 
INFORMÀTIC PEL CURS ESCOLAR 2012-2013 

 
El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència 
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’ article  55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dit Reglament al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 
de data 29 de maig de 2008. 

 
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la 
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convocatòria. En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 179/1995 , de13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals . El procediment a 
seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a 124.2 del  Decret 179/1995. 
 
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel 
curs escolar 2012-2013, el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als article 124.1 124.3 del 
Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida en sessió ordinària el dia 16 de 
juliol de 2012 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent  
 

A C O R D 
 

PRIMER.-  Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i 
material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2012-2013. 

 
SEGON.-  Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord 

i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina Web de l’Ajuntament, pel termini de vint 
dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que es presenti cap al.legació o 
reclamació, esdevindran aprovades definitivament amb caràcter automàtic. 

 
TERCER.-  Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de 

l’anunci del BOP. 
 
 
El Sr. Gibert explica que, com ja n’han parlat d’altres vegades, el que es fa es canviar el 
sistema d’universalització per un sistema d’ajuts, establint uns criteris en funció de la renda per 
càpita de la unitat familiar. Explica que en el supòsit de que tots els imports de les subvencions 
que resultin de l’aplicació d’aquests criteris superessin els 40.000 euros de dotació 
pressupostaria prevista, es prioritzaran les rendes més baixes, seguint l’ordre establert pels 
barems, fins a esgotar la dotació pressupostaria. Pel que fa a l’import màxim de la subvenció, 
podrà ser fins el 100%. En funció del centre escolar les despeses de material i llibres son 
diferents i també és diferent en el cas de l’institut, i per tant els ajuts es donaran tenint en 
compte el centre educatiu. La presentació de sol·licituds serà del 3 al 15 de setembre de 2012 
a l’àrea de Servei a les Persones. Segueix explicant que en el cas de situació econòmica molt 
desfavorida, prèvia valoració per part de serveis socials, es podrà sol·licitar una bestreta abans 
de la resolució de les subvencions. La justificació serà mitjançant la factura detallada a nom del 
sol·licitant o bé, en el cas de fer l’ ingrés directament al centre, un rebut bancari de conformitat 
de pagament pel concepte de llibres de text, material informàtic o didàctic. 
Acaba dient que esperen que aquest sistema sigui el màxim de just i equitatiu, i que donada la 
situació econòmica, serveixi per ajudar a les famílies que més ho necessiten. 
 
El Sr. Méndez diu que  van votar a favor el seu dia creient que qui més té ha de rebre menys i 
qui menys té ha de rebre més. Ara, essent coherents, votaran a favor. 
 
El Sr. Masana comenta que no volen tornar-ho a debatre i que tot i que hi estan d’acord en el 
fons, creuen que no s’hauria d’aplicar aquest any, per tant s’abstenen. Segueix explicant que 
creuen que es podria ajudar molt més a les rendes més baixes i discriminar més les més altes. 
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Pren la paraula el Sr. Reollo, qui diu que es reafirmen amb el que van dir al ple passat, que hi 
estan d’acord en el fons però no en la forma, doncs es podria haver mantingut el pressupost de 
40.000 euros un any més amb la universalització de llibres i a partir de l’any vinent fer el canvi, i 
per tant s’abstenen. 
 
Intervé el Sr.  De la Vega qui comenta que sempre han defensat l’ensenyança pública gratuïta i 
de qualitat ,i que tots els alumnes de Vacarisses haurien de tenir dret a rebre-la. Per una altra 
banda, saben que hi ha famílies que ja s’estan trobant amb problemes a l’hora de demanar la 
bestreta, per tant hi votaran en contra. També vol remarcar que es va dir que si existia un 
sobrant es repartiria entre els centres d’ensenyament i això no consta a la proposta. 
 
El Sr.Gibert respon al Sr. Masana que el tema ja està més que debatut i tampoc vol entrar-hi 
més. Adreçant-se al Sr.De la Vega diu que realment hi ha sol·licituds de bestreta, però que en 
concret, aquesta setmana a una d’aquestes sol·licituds no li pertocava i per tant no se li pot 
donar. Vol remarcar que per part de la Tècnica de Serveis Socials juntament amb la Tècnica 
d’Ensenyament s’ho miren amb lupa i no es farà cap injustícia. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el vot en contra dels regidors del PSC, l’abstenció d’ERC i 
CIU i el vot a favor de la resta de regidors. 
 
 
 
 
1.12.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV , V per V, PSC-PM, ERC,  I 

CIU, DE DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2012. 
 
Tot i que el títol que consta a l’ordre del dia de la convocatòria la presenta com a Proposta del 
regidor de Cultura, ja que es va ometre la decisió presa a la Junta de Portaveus de presentar-la 
conjuntament al Ple  entre els Grups Municipals UIPV, V per V, PSC-PM, ERC,  I CIU , a la 
present Acta es transcriu el títol que li correspon. 
 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la en 
la llengua vehicular i comuna de la  nostra societat i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. 
 
Atesa la consolidació que després de setze anys està assolint la iniciativa cívica de 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments , consells comarcals, associacions i societat civil 
en general. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses, per Decret del regidor de Cultura  núm. 10/2012, de 16 
de juliol, va resoldre atorgar a  l’entitat “Nucli de la CAL de Vacarisses” una subvenció de 
1.229,87 euros per a dur a terme activitats de projectes i activitats de difusió de la cultura, entre 
les quals hi ha programada  el “Correllengua”. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 16 
de juliol de 2012, va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposem l’adopció del següent 
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A C O R D 
 

PRIMER.-  Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de 
parla catalana i a favor de la seva unitat. 

 
SEGON.-  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta corporació. 
 
TERCER.-  Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora 

d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català 
oral entre persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda. 

 
QUART.-  Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i a  
l’entitat “Nucli de la CAL de Vacarisses”. 

 
 
El Sr. Lluís Alburquerque llegeix els acords de la proposta. 
 
Pren la paraula el Sr.Masana qui vol felicitar a la CAL de Vacarisses, que un any més 
organitzarà el Correllengua i un cop més vol fer l’incís de que el Correllengua no s’hauria de fer 
doncs el català hauria d’estar plenament normalitzat a la nostra nació, però no és així. 
 
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. 
  
 
1.13.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA D’ACORDAR L ES FESTES LOCALS DE 

VACARISSES  PER A L’ANY 2013 
 
 
Vista l'Ordre EMO/185/2012,  de 22 de juny,  del Conseller d’Empresa i Ocupació ,  per la qual 
s'estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2013. 
 
Vist que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que mitjançant una ordre del conseller seran 
fixades dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 16 de juliol de 2012  va 
dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 A C O R D  
 
PRIMER.-  Determinar com a festes locals de Vacarisses per al 2013 , els dies 28 de març i 27 de 

maig. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat  
 de  Catalunya. 
 
El Sr. Lluís Alburquerque llegeix els acords de la proposta, i aclareix que Sant Felip Neri és el 26 
de maig però es passa el festiu al dia 27 que és dilluns. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovat per unanimitat dels presents. 
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1.14.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE DONES D’ADHESIÓ AL “PLA DE POLÍTIQUES DE 
DONES”  DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL 2011-2014 

 
El Consell Comarcal del Vallès Occidental , amb  la col.laboració de l’Institut Català de les 
Dones,  i amb la participació tècnica dels municipis de  l’Àrea Bàsica de Serveis Socials , 
elaborà el “Pla de Polítiques de Dones” 2011-2014, el qual té per finalitat la transformació de 
les condicions que fan possible l’existència de desigualtats entre dones i hores en els diferents 
àmbits de la vida personal, social, política, econòmica i cultural. 
 
Aquest treball conjunt ha assegurat una interrelació amb la realitat social i amb les demandes 
des del món local, potenciant el treball transversal. 
 
A banda de poder disposar d’una eina que traci les línies a seguir per aconseguir una societat 
més justa i igualitària,  sense discriminació per raó de gènere, i concorren d’altres 
circumstàncies que fan necessari disposar d’un pla de polítiques d’igualtat aprovat,  com el fet 
de poder acollir-nos a les convocatòries de subvencions convocades per la Generalitat de 
Catalunya, adreçades  a l’implementació o desenvolupament de polítiques de dones. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Occidental fou l’impulsor del procés d’elaboració del Pla,  amb 
la voluntat de donar suport als municipis de l’ABSS perquè s’hi pugui adherir. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones ,reunida el dia 16 de juliol de 2012 
va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Adherir-nos al “Pla de Polítiques de Dones” 2011-2014, elaborat pel Consell 

Comarcal del Vallès Occidental. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a l’Institut 

Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Sra.Singla explica que el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la participació de  
l’Institut Català de les Dones i amb la participació tècnica dels municipis de l’àrea bàsica de 
Serveis Socials, han elaborat un pla de polítiques de dones 2011-2014 amb la finalitat de la 
transformació de les condicions que fan possible l’existència de les desigualtats home-dona en 
diferents àmbits de la vida, com per exemple personal, social i polític. Segueix dient que, tenir 
aquest pla, ens dona eines que tracen línies a seguir per aconseguir una societat molt més 
justa i igualitària, sense discriminació de gènere. També, pel fet de tenir el pla de política 
aprovat, podem acollir-nos a les subvencions que dona la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervé la Sra.Sánchez qui adreçant-se a la Sra.Singla diu que a vegades té la sensació de que 
UIPV proposen coses que no creuen i no practiquen, doncs com van demostrar en la seva llista 
electoral,no aposten per la dona. En aquesta llista, a part de la Sra.Singla, només hi havia la 
candidata numero cinc, que va renunciar a favor d’un home que anava en sisè lloc, per tant no 
han practicat amb l’exemple. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
1.15.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV , V per V, PSC-PM, ERC,  I 

CIU , D’ACORDS EN DEFENSA DEL CATALÀ 
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Ateses que darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposen 
l'ús del castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o als municipis catalans, i perpetuen la 
discriminació legal que pateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l’Estat espanyol. 
 
Atès que amb aquestes sentències el TSJC desvirtua el concepte estatutari de llengua pròpia i 
hi superposa un cànon d’enjudiciament estrictament basat en la interpretació jurisprudencial de 
la cooficialitat.  
 
Atès que encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia l’ús del 
castellà, negant d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans catalanoparlants. 
Atès que aquestes sentències confirmen que l’Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea que 
no reconeix com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de les dimensions del català, 
un fet que reforça la percepció que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona segons la 
llengua que parlin. 
 
Atès que lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja dictant només un 
1,5% de sentències en llengua catalana durant l'any 2011 
 
Atès que aquest biaix del TSJ a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant 
contradicció amb el principi d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema democràtic, i amb 
la mateixa exigència d'aquest Tribunal que les Administracions han de respectar l'elecció de 
llengua dels ciutadans. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
16 de juliol de 2012, va dictaminar favorablement. 
 
Per tot això al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses proposem l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d’imposar l'ús del castellà a 

Catalunya, ja sigui a les escoles o a les administracions públiques, fets que 
perpetuen la discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants a 
l’Estat espanyol. 

 
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a 

tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia. 
 
TERCER.-  Reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb la plena normalització de la llengua 

catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi consistori com amb la seva relació 
amb la ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit lingüístic 
català. 

 
QUART.-  Instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la 

Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament i a complir la Llei de política lingüística pel que fa a la llengua de les 
administracions a Catalunya. 

 
El Sr. Alburquerque explica el contingut de la moció. 
 
Pren la paraula el Sr.Méndez qui diu que des de el seu partit acaten les sentències dels 
Tribunals , tant si els agraden com si no. Segueix dient que ell ha fet un exercici retrospectiu i 
ha anat a les anteriors eleccions municipals, a les que tant el PSC, VxV, i UIPV a l’hora de 
demanar el vot ho van fer en català i en castellà, sense tenir cap problema en fer servir les 
dues llengües i en canvi a l’hora de traslladar-ho a les administracions si que hi veuen 
problemes. 
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Intervé el Sr. Masana qui respon que al carrer se’n parlen moltes de llengües, i no per això es 
creen escoles en totes elles, però la llengua vehicular i pròpia del país és el català. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui explica que des de que governa el PP ha fet 19 decrets llei, 
doncs es la única manera que té d’imposar-se. Adreçant-se al Sr. Méndez diu que si no creem 
una bona defensa amb una cultura pròpia, identitat pròpia i idioma propi, tard o d’hora faran el 
vintè decret llei i ens aniquilaran; per aixó ens hem de blindar jurídicament. 
 
La Sra. Sánchez respon al Sr.Méndez que des de el PSC no s’adrecen en castellà només en 
programes electorals, sinó que ho fan habitualment, doncs tenen un sector molt important de la 
població que parlen castellà i evidentment que ho respecten. Segueix dient que fins i tot molts 
d’ells son bilingües, de llengua materna castellana, però que parlen català sense cap problema. 
Entenen, però, que el model de l’escola a Catalunya ha de ser la immersió lingüística, que és el 
que ha funcionat i el que fa que tots els ciutadans parlin la llengua pròpia de la terra sense 
discriminar el castellà; que considerem que no hi ha discriminació, en canvi el PP sempre 
qüestiona la  utilització de la llengua pròpia de Catalunya. 
 
El Sr.Alburquerque respon al Sr.Méndez que tenen tot el dret d’adreçar-se a la població en les 
dues llengües i que precisament això és ric. Catalunya fa molts anys ha estat un país d’acollida, 
i la gent que ha vingut de fora ha respectat sempre les diferents llengües, no com des de que 
va aparèixer el seu partit fa uns 10 o 12 anys a Madrid. Resumeix que el que s’ha d’evitar és 
que d’aquí dos dies no es pugui ni fer un escrit en català a les administracions públiques.  
 
Intervé el Sr.Méndez qui diu que no hi ha resposta a la seva pregunta de perquè a l’hora de 
demanar el vot ho fan en castellà, i  la gent estan al govern se n’obliden. En resposta a la Sra. 
Sánchez diu que el fet de no fer servir el castellà dins de l’administració al mateix nivell 
cooficialment que el català, això és discriminar. Adreçant-se al Sr. Alburquerque li respon que 
no es vol prohibir el català ni discriminar-lo a les administracions, només demanen el mateix pel 
castellà, al mateix nivell. Hi ha molta gent que l’utilitza habitualment el castellà al carrer, i 
pregunta perquè no es pot fer el mateix a l’administració. 
 
Pren la paraula el Sr.Masana qui diu que la llengua feble és el català, que no té un estat al 
darrera, a més, el castellà el parlen 400 o 500 milions de persones. També vol recordar que a 
l’Aragó, governant qui governa, li han volgut canviar el nom al català i posar-li aragonès 
oriental. A les Illes Balears, el català era un mèrit i l’han tret. A València hi ha 250.000 famílies 
que volen estudiar en català i no poden. Per acabar vol demanar-li al Sr. Méndez que en temes 
de llengua hi passi de puntetes. 
 
El Sr. Reollo afirma que el seu programa està en català i en castellà, per respecte. Perquè va 
haver avis que no entenien el català, després de 40 anys vivint a Catalunya i els van demanar 
que ho fessin en castellà, i ells estan oberts a tothom. 
 
Intervé el Sr.Boada qui explica al Sr. Méndez que ell ha estat a les escoles en diferents 
ocasions ,com per exemple a la festa de final de curs, i al pati es parla en castellà; per tant, 
com diu el Sr. Masana ,la llengua feble i que està en perill és el català. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el vot en contra del Sr. Méndez i el vot a favor de la resta de 
regidors. 
  
 
1.16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’UN ESPAI LÚDIC PER LA GENT GRAN DE VACARISSES. 
 
 
Atès que cada cop la població de Vacarisses té uns índex d’envelliment més alt, cosa que 
implica que des de l’Ajuntament de Vacarisses s’hagi de realitzar una política i accions 
encaminades a aquest factor social. 
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Atès que com indica el llibre blanc de l’IMSERSO senyala que el 43% dels postres avis volen 
participar activament i d’una manera integral a la societat espanyola, prova d’això és que el 
28% pertany a alguna associació i un 8%, concretament a organitzacions de voluntariat. 
 
Atès que les persones grans expressen una claríssima voluntat d’autonomia, com queda 
reflectit en el fet de que un 87% desitja viure a casa seva el màxim temps possible, però 
compaginant sempre les relacions familiars intenses, de les quals ja gaudeix un 89%. Fruït 
d’això i de la gran solidaritat intergeneracional, un 70% contribueixen a la cura dels seus nets.  
 
Atès que no cal anar gaire lluny per observar que els persones grans de Vacarisses tenen 
ganes de participar activament de la Vila, col·laborar i sentir-se útils per la societat, i prova 
d’això n’és la Setmana de la Gent Gran. 
 
Atès que el 45,5% de les persones grans gaudeixen d’una bona salut. L’exercici físic n’és una 
forma d’augmentar-la, essent una activitat emergent entre la gent gran. 
 
Atès que Vacarisses ja disposa d’un espai a l’aire lliure on la gent gran pugui realitzar activitats 
físiques amb gran èxit. 
 
Atès que el Grup Municipal Popular creiem que una manera fàcil d’augmentar la salut, les 
relacions socials i la col·laboració intergeneracional seria la ubicació en un espai públic d’un 
circuït de salut per realitzar activitat física. 
 
És per això que proposem al Ple l’adopció dels següents: 
 

 
A C O R D S 

 
PRIMER.-  Instar a la Diputació de Barcelona, dintre del programa d’habitatge i urbanisme 

desenvolupat per aquesta Administració, a realitzar un estudi per la ubicació d’un 
segon circuit de salut per realitzar activitats físiques a Vacarisses. 

 
 
SEGON.-  Que els Serveis Tècnics junt amb el Casal d’Avis, estableixin el punt més adient 

per la ubicació de l’esmenta`t espai, sempre vetllant per tal que es converteixi en 
un punt de salut, relacions socials i col·laboració intergeneracional. 

 
 
TERCER.-  Comunicar a la Diputació de Barcelona, especialment al Departament d’Habitatge i 

Urbanisme, l’adopció del present acord.  
 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui comenta que la proposta pretén fomentar la bona salut i 
l’activitat física i social de la gent gran i fins i tot la implicació de la gent gran a l’activitat pública 
i social del municipi. Demanen a la Diputació la instal·lació d’un espai lúdic semblant al de Can 
Serra i que la ubicació sigui triada pels usuaris o el Casal d’Avis i els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament. Segueix dient que creuen que, com a mínim, les 700 persones aproximadament 
majors de 65 anys que hi ha al municipi ho agrairan. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que hi votaran a favor, però creuen que hauria de ser un espai 
intergeneracional, no només per avis. 
 
El Sr. Reollo diu que es tracta d’una moció original i per tant vol felicitar al Sr. Méndez. Segueix 
dient que la llàstima és que no es pugui homogeneïtzar el servei i estendre-ho a tot el municipi, 
però que hi votaran a favor. 
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La Sra. Sánchez diu que evidentment hi votaran a favor, però que tot i que sigui gratuït, s’haurà 
de fer el manteniment per part de l’ajuntament, però creu que la gent gran serà curosa. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que és una bona iniciativa, però malauradament l’espai 
lúdic de Can Serra no es fa servir tot el que caldria. Al mes de setembre vindrà la fisioterapeuta 
de la Diputació per fer un parell de jornades per intentar dinamitzar una mica la situació. 
Segueix dient que totes les vegades que ha passat per Can Serra no ha vist mai a ningú i que 
s’han fet destrosses que no es poden evitar. També cal tenir en compte que és Diputació qui ha 
de valorar que Vacarisses necessita un altre espai lúdic, perquè potser també tindran en 
compte si s’utilitza el que tenim. Per acaba,r diu que s’han d’esperar a la convocatòria de gener 
per demanar-ho. 
 
El Sr. Méndez agraeix a tots els grups que recolzin la proposta. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
1.17.-   MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ ERC,  UIPV, V per V, PSC-

PM, , I CIU PER LA DEFENSA DE LA UNITAT LINGÜÍSTICA  DE L LLENGUA 
CATALANA 

 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de 
la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent i de l’estat d’Andorra. 
 
Atès que Vacarisses s’ha caracteritzat sempre per defensar l’ús de la llengua pròpia i comuna, 
independentment que es parlin altres llengües que enriqueixen el nostre poble des del respecte 
i la tolerància. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses ha defensat amb fermesa la immersió lingüística a les 
escoles i que tots els nens i nenes han d’estudiar en català, independentment de la seva 
llengua familiar. 
 
Considerant molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents àmbits i que 
volen esquarterar la unitat de la llengua catalana així com minoritzar-ne el seu ús. 
 
Atès que el govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística de primer ordre, 
focalitzada entre altres aspectes en la decisió de dividir els alumnes segons la llengua en què 
vulguin estudiar, eliminar el català com a requisit en l’administració pública, obrir la porta a 
castellanitzar els topònims, així com la progressiva castellanització dels mitjans públics de 
comunicació. 
 
Atès que el govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la normalització de la llengua 
catalana, entre altres amb la voluntat de no poder veure de manera recíproca les televisions 
TV3 i Canal9. 
 
Atès que el govern d’Aragó nega la possibilitat que la població catalanoparlant de la Franja de 
Ponent pugui estudiar la seva llengua amb normalitat. I el que és més greu: ha definit la llengua 
que es parla a les comarques de la Franja –actualment unes 50.000 persones a les comarques 
de  la Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera, la Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix Aragó–Casp- 
com la “llengua aragonesa de la part oriental”, una idea que es podria considerar de genocidi 
lingüístic. 
 
Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses que prengui el següent 
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A C  O R D 
 
 
PRIMER.-  Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a 

llengua pròpia. 
 

SEGON.-  Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels 
diferents territoris dels Països Catalans a poder viure en la seva llengua 
materna i pròpia amb normalitat. 

 
TERCER.-  Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, les Illes 

Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments; així com també a 
les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural 
Balerar i Iniciativa Cultural de la Franja. 

 
QUART.-  Fer arribar aquesta moció i els seus acords a la Conselleria d'Educació, 

Universitats, Cultura i Esports del Govern Aragonès i a la seva titular, la Sra. 
Ma Dolores Serrat.  

 
El Sr. Masana explica que els polítics no s’hi haurien de posar en temes de llengua, que son els  
Intervé el Sr.Méndez, qui diu que tots els partits representats al Ple van ser escollits 
democràticament, els ciutadans de les Illes Balears, de l’Aragó i Valencia, també van votar 
lliurement, i el resultat és el que és, tot i que no els agradi. Diu que ell el que els proposa es 
que es presentin a totes aquestes comunitats, guanyin les eleccions i canviïn el que no els 
agrada. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui torna a comentar que s’està posant la política per davant del 
criteri científic. Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que s’imagini per un moment que per exemple 
a l’andalús se li digui marroquí del nord o bolivià, quan no és així; científicament la llengua és 
una, i és una qüestió científica, no política. 
 
El Sr. Méndez li respon que no vol entrar més en el tema però li resulta obvi que son els 
ciutadans els que escullen. Si per exemple a Veneçuela li volen dir veneçolà, haurem 
d’acceptar-ho, encara que per a nosaltres sigui castellà. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb l’abstenció del Sr. Méndez i el vot a favor de la resta de 
regidors. 
  
 
1.18.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, P ER L’ADHESIÓ A 

L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA. 
 
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava 
exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania 
en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent 
dins de la Unió Europea. 

Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat 
de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10 d’abril del 2011, 
aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona. 

També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven 
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de 
Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució 
Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 
2010. 
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Atès que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió 
aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional 
dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu 
Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, 
econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar 
lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les 
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de 
benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 
seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen 
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran 
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de 
la Carta de les Nacions Unides.” 

Per tot això el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya demana al Ple de 
l'Ajuntament de Vacarisses que prengui el següent 

 

A C O R D 

PRIMER.-  Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses a l’Associació de Municipis per 
la Independència, que implica la plena acceptació dels estatuts d’aquesta 
entitat, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i l’objecte de la qual és 
l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure 
l’exercici del dret a decidir. 

SEGON.-  Designar a l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament a l’Associació de 
Municipis per la Independència. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant 
resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor. 

TERCER.-  Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per l’execució del 
present acord. 

 
 
Pren la paraula el Sr.Masana qui explica que aquesta moció es va presentar farà uns 10 mesos 
i en aquella ocasió els arguments que van fer servir per votar-la en contra va ser que hi havia 
pocs municipis adherits i per què governen per tot Vacarisses, que té gent independentista i 
gent que no ho és. Segueix dient que aquesta vegada té nous arguments per a que puguin 
votar que sí. Actualment hi ha 501 municipis adherits a la AMI, 24 consells comarcals, 3   
entitats municipals descentralitzades, una Diputació, etcètera, és un procés. Cada vegada 
l’Associació de Municipis per la Independència té més força, a Catalunya hi ha 947 municipis,          
hi ha comarques senceres ,com el Ripollès, que tots els seus municipis s’hi han adherit. 
Segueix dient que no exposarà els arguments, però que en sobren per adherir-s’hi. Vol 
recordar que el precursor de l’Associació és l’Alcalde de Vic, i que els municipis que s’hi han 
adherit estant governants majoritàriament per Convergència o Esquerra Republicana, i fins i tot 
municipis del PSC i de grups independents. 
 
El Sr.Méndez diu que no ha canviat res des de fa 10 mesos i que novament hi votaran en 
contra. 
 
El Sr. Reollo diu que per part seva votaran a favor, com ja ho van fer l’anterior vegada. També 
vol demanar a l’equip de govern que faci un pensament i s’afegeixin a aquesta moció, doncs és 
un procés que no té marxa enrere i tal com va dir ahir el president de la Generalitat  “ o ara o 
mai”. 
 
Intervé la Sra.Sánchez qui diu que, igual que l’anterior vegada s’abstindran; no hi estan en 
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contra però han d’acabar de madurar-ho.  
 
El Sr.Alburquerque, explica que la seva formació és municipalista, amb persones amb diferents 
tendències, inquietuds i sensibilitats, i tot això els fa plantejar-se sèriament la moció. Vol 
recordar que l’anterior vegada hi van votar en contra, però aquesta vegada, donat els moments 
actuals, el que faran es abstenir-se. 
 
El Sr.Masana vol felicitar-los pel canvi i els hi diu que està convençut que en un parell d’anys 
votaran pel sí rotundament. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui està sorprès pel canvi, perquè considera que els nous arguments no 
son prou madurs. 
 
El Sr. Reollo adreçant-se al Sr. Alburquerque li diu que estan presentant propostes a favor del 
correllengua, a favor de la unitat lingüística, i s’alegra pel canvi però és un contrasentit. Vol fer 
un petit incís en relació a la hisenda pròpia : Catalunya paga cada any 16000 milions d’euros a 
Espanya, el que equival a 45 milions d’euros al dia, o sigui 2.251 euros per persona a l’any, que 
és equivalent a 6 euros per persona per dia; una família de 4 persones paga a l’any 9.004 
euros, diners que van a Madrid i no tornen. 
 
Es sotmet a votació, i queda aprovada amb el vot en contra del Sr. Méndez, el vot a favor dels 
regidors de CIU i ERC, i l’abstenció de la resta de regidors. 
 
 

 
1.19.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ER C, UIPV, V per V, PSC-PM, 

I CIU, PER CONDEMNAR LES AGRESSIONS FEIXISTES 
 
El passat divendres 23 de març, un grup feixista i espanyolista va atacar d’una manera 
premeditada, organitzada , indiscriminada i violenta als assistents a un concert de música a la 
Sala Stroika de Manresa, la capital del Bages .Aquest atac no és un  fet aïllat, sinó que la 
violència feixista és una constant, que ha provocat desenes de morts en els últims 30 anys als 
Països Catalans. Molts d’aquests episodis no han estat mai aclarits i a vegades ni tan sols els 
fets han estat condemnats ni investigats satisfactòriament. 
 

Aquest atac, que es va produir fa uns mesos a Manresa estava perfectament estudiat i 
planificat, i l´únic que buscava era fer mal indiscriminadament a persones que sortien d’aquella 
sala de concerts .En aquest atac va estar a punt de perdre la vida un noi, que va haver de ser 
intervingut quirúrgicament en témer per la seva vida. 

 

Darrerament hem sabut que una de les detingudes per aquest atac a la capital del Bages , és 
una noia que viu a Vacarisses .Aquestes mateixes persones van intentar boicotejar les 
consultes per la independència, presentant-se als locals on es feien les votacions i intimidant a 
les persones que lliurament estaven exercint el seu vot. 

Davant de tots aquests fets demanem al ple que adopti el següent  

 

A C O R D 

Manifestar el nostre rebuig a la violència feixista . 

 

 

El Sr. Masana explica que fa uns mesos va haver una agressió feixista a la discoteca Stroika 
de Manresa, que va estar a punt de causar la mort d’un noi, es van tirar unes bengales dins 
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d’un cotxe per encendre’l amb el conductor i l’acompanyant a dins. La setmana passada va 
sortir a premsa que una de les noies que s’havia detingut és de Vacarisses, per tant hem 
decidit condemnar aquestes agressions feixistes i amb més motiu havent-hi implicada una noia 
de Vacarisses, que està en llibertat amb càrrecs. 

Intervé el Sr.Méndez qui diu que evidentment estan en contra de qualsevol tipus d’agressió i 
que els agradaria votar-hi a favor, però el problema és que en el desenvolupament de la seva 
proposta diu que els implicats eren feixistes i espanyolistes. Segueix dient que aquesta mena 
de gent que es consideren espanyolistes han de saber que no el representen ni a ell ni al seu 
partit. El que ells entenen per “espanyolista” es molt diferent del que entenen ells per 
“espanyolista”, però com que la seva intenció és sumar-se a la proposta, adreçant-se al Sr. 
Masana li pregunta si en aquesta proposta s’està referint a ell mateix o al Partit Popular. 

El Sr. Masana li respon que no, per tant el Partit Popular es suma a la proposta. 

El Sr. Masana li agraeix el gest al Sr. Méndez i li aclareix que quan ell va posar feixista i 
espanyolista a la moció es referia a una agressió feixista en la que mostraven símbols 
espanyolistes, però també li ha de dir que son persones vinculades a Plataforma per Catalunya 
i al moviment social republicà. 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

 
1.20.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER DEMANAR EL 

TANCAMENT DEFINITIU DE L’ABOCADOR DE COLL CARDÚS 
 

Atès que l’abocador de Coll Cardús, d’una manera o altra fa més de 40 anys ,que els veïns i 
veïnes de Vacarisses en pateixen les seves conseqüències. 
 
Atès que al llarg de la seva història hauria d’haver tancat la seva activitat en diverses ocasions. 
 
Atès que la seva capacitat màxima , des de la seva última ampliació sembla ser que ha estat 
superada amb escreix. 
 
Atès que seguir deixant abocar més escombraries pot suposar un perill real pels treballadors i 
treballadores de l’abocador. 
 
Atès que la quota de solidaritat del municipi de Vacarisses amb la comarca i amb el país ha 
estat clarament demostrada. 
 
Atès els reiterats incompliments per part de l’administració en vers el seu tancament. 
 
Atès els constants episodis de pudors que han de suportar els veïns i veïnes de Vacarisses, i 
en especials els habitants dels Caus, de Torreblanca II i La Carena Llarga. 
 
Atès que el Grup Hera ha demanat una nova ampliació per la seva activitat. 
 
Per tot el que hem expressat anteriorment el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposem a l’Ajuntament en ple l’adopció del següent 
 
 
                                                                             A C O R D 
 
PRIMER.-  Exigir el tancament definitiu de l’Abocador de Vacarisses, en un període màxim de 

dos mesos. 
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SEGON.-  Comunicar aquest acord  al Grup Hera, Generalitat de Catalunya, Consorci de 
Residus del Vallès Occidental, Federació d’Associacions de Veïns de Vacarisses i 
Ajuntament de Viladecavalls. 

 
 
Intervé el Sr. Masana qui explica que aquesta moció la presenten, per començar, perquè a ells 
no els hi arriba la informació, ni en les comissions, ni quan en parlen. Pel que fa a l’abocador hi 
ha un mutisme que no s’entén. La darrera vegada que en van parlar els van fer saber que 
havien enviat gent a fer unes fotografies, però no els van comunicar que Tratesa o el Grup 
Hera ha sol·licitat una ampliació, i ara se sent enganyat, perquè seleccionen la informació. Per 
altra banda vol aclarir que no és una moció en contra de ningú, doncs el seu partit és el primer 
que va fer el que van poder, doncs els van obligar i imposar unes tones, i està clar que tots han 
tingut les seves responsabilitats, però que ja n’hi ha prou. 
 
El Sr. Méndez li dona tota la raó al Sr. Masana, i demana que es torni a reunir la Comissió de 
Seguiment de l’Abocador. Segueix dient que està convençut de que tots els presents estan a 
favor del tancament de l’abocador, però el problema és que no tenim la capacitat ni la potestat 
de tancar-lo. Segueix dient que dels partits representats al Ple, han estat governant a la 
Generalitat CiU, PSC i ERC, i el que ell és pregunta és perquè no l’han tancat ja. Explica que el 
seu partit els anys 2005, el 2007 i al 2009 van preguntar quan es tancaria l’abocador, i cada 
vegada els van donar dates diferents que no s’han complert, però repeteix que la capacitat de 
tancar i gestionar la tenen altres. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que encara té posat al 2 cavalls un adhesiu de l’any 1988, 
de quan ell anava a l’Autònoma, que hi diu “ A Vacarisses no volem cap abocador”. Es 
compromet a sol·licitar una reunió amb el Sr. Rull per assabentar-se del que es pot fer per 
acabar amb aquesta situació. 
 
La Sra. Sánchez el que demana és que d’aquesta moció surti una postura unànime. El 
tancament de l’abocador estava supeditat a  la posada en funcionament del CTR, tot i que hi 
hagués un pacte de que hi podien continuar entrant inerts. Segueix dient que saben que la 
Generalitat té la última paraula, però des d’aquí s’ha de mantenir una postura unànime de 
força. 
Per altra banda demana a l’equip de govern que convoqui la Comissió de Seguiment de 
l’Abocador, que no ho ha fet en el darrer any. 
 
Intervé el Sr. Martí Llorens qui vol anar responent a totes les intervencions fetes pels diferents 
grups municipals. Adreçant-se al Sr. Masana li demana que li aclareixi això que ha dit de que 
van mantenir l’abocador perquè els van obligar, i també això de la manca d’informació, doncs 
per altra banda diu que la fan circular. Explica que UIPV rep a tota persona que s’interessa i 
passa pel despatx o bé fa una trucada demanant informació sobre l’abocador, també manté 
contacte sovint amb la plataforma Prou Pudors, i va ser a la darrera reunió amb ells que va 
informar de la situació en aquests moments de l’abocador. També en aquesta reunió va fer 
notar el seu disgust, degut al requeriment de documentació que l’associació va fer a 
l’ajuntament al mes de març i que curosament els van preparar. Un membre de l’associació va 
comentar que no n’estava informat de que hi hagués aquesta informació a punt i va demanar 
consultar-la durant 5 hores. 
En relació a la Comissió de Seguiment de l’Abocador, comenta que no s’ha reunit fins ara 
donat que a les reunions que s’han mantingut amb l’ Agencia de Residus de Catalunya, amb la 
presencia de representants del Consorci per a la Gestió de Residus, que gestionen l’Ecoparc, 
també amb representants de Tratesa i de l’ajuntament no es va acabar tenint clara la situació, 
doncs queda pendent que l’Agencia confirmi unes dades que portava Tratesa sobre l’estat 
actual i sobre la pretensió d’anar més enllà, en funció de si l’Agencia dóna o no l’autorització 
ambiental. 
Adreçant-se al Sr. Masana comenta que, tornant a la moció, no li sembla bé el retret que els fa 
a les consideracions prèvies a la proposta d’acord, on es refereix a les frases com  “Atès que al 
llarg de la seva història hauria d’haver tancat la seva activitat en diverses ocasions”, “Atès que 
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la seva capacitat màxima , des de la seva última ampliació sembla ser que ha estat superada 
amb escreix”, “Atès que seguir deixant abocar més escombraries pot suposar un perill real pels 
treballadors i treballadores de l’abocador”. Comenta que tot això ho entendria d’un vilatà poc 
posat en la política, però que ell prefereix els plantejaments amb dades concretes, procedents 
d’actes, convenis i acords. 
El Sr. Martí Llorens demana comentar tres escenaris. El primer l’any 2007, abans de les 
eleccions municipals, en que la situació era que l’equip de govern del moment havia procedit a 
l’aprovació inicial de la modificació del Pla Especial, es trobava en fase d’informació pública i 
tota la documentació quedava preparada i enllestida. A part hi havia una documentació 
addicional, una proposta de tancament segons estudis de Geomodels, i a més en aquells 
moments estaven signats diversos convenis en relació a l’abocador, amb l’Agencia de Residus 
de Catalunya, amb l’Agencia Catalana de l’Aigua, amb el grup Hera, i en concret un de data 1 
de gener de 2007 que implicava un compromís a 4 bandes: l’Ajuntament, l’Agencia de Residus 
de Catalunya, el Consorci per a la Gestió de Residus i Tratesa. Aquest conveni fixava la fi de 
l’abocador en 1.766.000 tones, i quedava en l’aire aquest estudi de Geomodels. 
Segueix explicant que en el Ple de 29 de novembre de 2007, el tripartit va procedir a 
l’aprovació de la modificació del Pla Especial, i llegeix de l’acta d’aquell Ple, les declaracions de 
la Sra. Ricart que deia que “ l’aprovació inicial d’aquest planejament es va fer a l’últim Ple  de la 
legislatura anterior” i informa que “l’equip de govern ha negociat algun punt que creuen que no 
havia quedat prou clar en relació al tancament de l’abocador i que amb la votació d’avui 
finalitza el tràmit de l’ajuntament sobre aquest Pla i ara queda en mans de la Generalitat ,qui ha 
de procedir a l’aprovació definitiva”. Per tant , diu el Sr. Llorens, sembla que en aquell moment 
es confirmen algunes coses i ara es pregunta quins punts eren aquells que no havien quedat 
prou clars. 
Seguidament llegeix les intervencions del Sr.Martín de l’acta de 30 d’abril de 2009, qui referint-
se a l’abocador pregunta quan falta per arribar a les tones que marca el conveni, i arribat el 
moment, que farà l’ajuntament per donar compliment al conveni. La Sra. Ricart critica el fet de 
que faci aquesta pregunta quan ell va assistir a la última Comissió de Seguiment de l’Abocador 
i no va dir res, i li explica que aquell mes d’abril de 2009 s’arriba a les tones que marca el 
conveni i que ella, a l’igual que molta gent, pensava que això estava ben lligat al conveni i a 
l’autorització ambiental, i que ara resulta que el tancament depèn de l’estudi de Geomodels. El 
Sr.Llorens diu que si al 2007 es van prendre el temps necessari per tenir-ho clar i aclarir els 
punts foscos i finalment ho aprovaren, per tant si sabien que en aquella data s’acabava el 
procés, era el moment de plantar-se i asseure’s amb el govern de la Generalitat. 
El Sr. Llorens explica que com tothom sap un abocador d’aquestes característiques necessita 
que dos en donin el vist i plau, l’Ajuntament que té competències en l’àmbit urbanístic, i  
l’Agencia de Residus de Catalunya, que té competència en l’àmbit ambiental. Per tant, al 2009, 
quan s’autoritza a procedir a un canvi de caràcter no substancial, el que correspondria era 
preguntar a l’ajuntament per l’àmbit urbanístic, si es sobrepassava o no, i no van fer-ho, no ho 
van demanar, però de totes maneres amb l’estudi de Geomodels l’ajuntament no hagués tingut 
res a dir. 
Segueix explicant que a diari sentim dir que l’abocador s’ha superat amb escreix, però encara 
en tenen dubtes, i és per això que aquest equip de govern ha consignat en els pressupostos 
ingressos de l’abocador només fins a final de març, per no pressupostar uns ingressos que 
probablement no tindrà. A primers de maig ens varem reunir a l’Agència amb tot un grup de 
tècnics i representants de Tratesa que varen presentar els números per a la valoració; a data 
30 d’abril quedaven 116.000 metres cúbics a més d’unes zones amb acopi de terres ( uns 
64.000 metres cúbics) que es podrien treure per restaurar les parts més altes de l’abocador. 
Per tant, en total ,uns 170.000 metres cúbics. L’Agència no té recursos prou potents per poder 
fer els seus càlculs al moment i per tant es va acordar seguir amb la reunió en un altre moment 
per verificar les dades. Tratesa, però, aquest dia de la reunió, portava un informe del despatx 
d’advocats Garrigues demanant un canvi en l’autorització  de caràcter no substancial, d’aquells 
que si l’Agència hi està d’acord, el Pla Especial de l’ajuntament l’hi dona cabuda. El Sr. Llorens 
diu que, per tant, avui la resposta es que allò que es va acordar el  2007 i es va ratificar el 
2009, encara és vigent, malgrat  que s’està acabant, i que qui té la paella pel mànec és 
l’Agència. Si algú posa en dubte si l’ajuntament hi té alguna cosa a veure o no, s’ha citat a 
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l’autor de l’informe de Geomodels, i se li ha encarregat que estudiï si amb la situació que es 
planteja avui tenim el Pla Especial esgotat o no. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana, qui diu que reconeix tots els errors que han tingut des de 
Esquerra, però que ell reitera que aquesta explicació la podria haver fet a la Comissió o bé 
convocar una Comissió de Seguiment, i d’aquesta manera haguessin tingut la informació i no 
s’hauria arribat aquí, doncs no haurien presentat la moció. 
 
Intervé el Sr. Méndez, qui diu que evidentment que votaran a favor tot i que tingui un aspecte 
més moral que pràctic. Torna a demanar una reunió de la Comissió de Seguiment. 
 
El Sr. Boada li respon que la comissió no s’ha fet perquè ells son els primers que han estat 
descol·locats, doncs entenien que el que limitava l’abocador eren les tones. Del 2007 al 2009 
es van fer assajos per comprovar si els assentaments acomplien o no el Pla Especial, i 
l’empresa diu que té uns drets. És per això que es demana a Geomodels un informe urbanístic 
de la situació actual. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui comenta que tots tenim molt clar qui mana en aquest tema 
i que les competències de l’ajuntament son les que son, però que el que si que s’hauria de fer 
és convocar la comissió de seguiment , doncs no se’n ha fet cap en un any. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui reiterant el que ha dit abans, de que tot això ve de que no 
se’ls ha donat informació. 
 
Es sotmet a votació i no s’aprova amb el vot en contra dels regidors dels grups municipals 
d’UIPV i Veins per Vacarisses 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 CELE BRADES PER LA  JUNTA 
DE GOVERN LOCAL ELS DIES 28 DE MAIG DE 2012, 4,11,1 8 I 25 DE JUNY DE 2012, I 2, 9 
I 16 DE JULIOL DE 2012 . 
 
Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha entregat copia de la 
minuta de l’acta juntament amb la convocatòria plenària. 
 
 
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA C ELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ ORDINÀRIA   (Alcaldia, del 133/2012, de 23/05, al 189/2012, de 19/07), (Medi 
Ambient,  del 14/2012, de 11/06, al 16/2012, de 16/07),  (Serveis Municipals , del 16/2012, de 
29/05, al 27/2012, de 16/07), (Sanitat i Consum, del 33/2012, de 07/06, al 43/2012, de 13/07), 
(Urbanisme, del 76/2012, de 29/05, al 105/2012, de 19/07),  (Ensenyament, del 8/2012,de 
01/06, al 10/2012, de 02/07),  (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 7/2012, de 04/06, al 
8/2012, de 18/07), (Seguretat Ciutadana i Emergències del 37/2012, de 28/05, al 52/2012, de 
13/07),  (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el 4/2012, de 09/07), (Dones, el 
3/2012, de 10/07), (Cultura, del 8/2012, de 28/05, al 9/2012, de 29/05),(Participació Ciutadana, 
el 3/2012, de 05/07) ( Joventut, el 3/2012 de 06/06), (Mobilitat Territorial l’1/2012 de 27/06). 
 
Es dona compte dels decrets relacionats dictats des de l’última sessió plenària ordinària. 
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3.3.- DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNC IONARI I DE LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.  
 
3.4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2011. 

DECRET DE L’ALCALDIA NUM. 143/2012 

 

Finalitzat l’exercici econòmic 2011, cal realitzar la liquidació del pressupost i determinar 
els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Cal tenir en compte els articles 191 a 193 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals i articles 89  a 
104 del Reial Decret 500/90 i les regles concordants de la Instrucció de comptabilitat per 
l’Administració local a la tramitació i contingut. 

 

HE  RESOLT : 

 

1.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 amb el següent desglòs : 

 

 

    Resultat Pressupostari    
      

1)  Drets reconeguts Nets 10.345.821,33 
2)  Obligacions Reconegudes Netes 14.173.192,12 
3)   Resultat Pressupostari ( 1- 2 ) -3.827.370,79 

      
4)  Desviacions Positives de finançament 285.215,59 
5)  Desviacions Negatives de finançament 4.764.702,62 
6)  Despeses fiançades amb R.L.T. 695.276,09 
7)  Resultat d'operacions Comercials 0,00 

8)   
Resultat Pressupostari Ajustat ( 3-
4+5+6+7) 1.347.392,33 

    
    
    
    Romanent de Crèdit    
      

1)  Pressupost definitiu 22.026.268,76 
2)  Obligacions Reconegudes Netes 14.173.192,12 
3)   Romanent de Crèdit ( 1- 2 ) 7.853.076,64 

      
   Crèdits d'incorporació obligatòria   

4)  Crèdits Compromesos 2.246.372,93 
5)  Crèdits No Compromesos 2.054.479,94 
6)   Total de Crèdits incorporables ( 4 + 5 )  4.300.852,87 
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7)   
Total de No Crèdits incorporables ( 1 - 
2 - 6 ) 3.552.223,77 

    

  

 
 
 
 
  

    
    Romanent de Tresoreria    
      

1)   Fons líquids a tresoreria 344.626,17 
      

2)   Drets pendents de cobrament  5.883.136,67 
   +Del Pressupost  5.230.860,88 
   +D'operacions no pressupostaries 681.254,68 

   
-Cobraments realitzats pendents 
d'aplicació  definitiva 28.978,89 

      
3)   Obligacions pendents de pagament  3.222.447,08 

   +Del Pressupost  2.102.593,00 
   +D'operacions no pressupostaries 1.119.854,08 

   
-Pagaments realitzats pendents 
d'aplicació  definitiva 0,00 

      
I)   Romanent de tresoreria  total ( 1+2-3) 3.005.315,76 
      

II)   Saldo dubtós Cobrament 1.018.966,27 
      

III)   Excés de finançament afectat 1.428.479,45 
      
      

IV)   
Romanent de tresoreria per a 
despeses generals. (I - II -III) 557.870,04 

 

 

2.- Donar compte al  Ple de la Corporació en la primera reunió Plenària a celebrar. 

3.- Trametre copia de l’esmentada liquidació a l’Administració de l’Estat i a la C.C.A.A. 

 

 

 
3.5.-  DONAR COMPTE  DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ADHESIÓ AL 

PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2 012-2015”. 
 
 
Es posa en coneixement dels regidors que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 2 de juliol de 2012 va adoptar, entre d’altres, un 
acord que transcrit literalment de l’esborrany de l’Acta, i a reserva de la redacció que resulti de 
l’aprovació de dita acta diu com segueix: 
 
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió del 31 de maig de 2012 va aprovar el 
Protocol General del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” que regularà, al llarg d’aquest 
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mandat, la transferència de recursos tècnics, econòmics i materials als governs locals de les 
comarques de Barcelona. 

 

El Pla té com a objectius bàsics reforçar els instruments i les accions generades dels governs 
locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament econòmic i 
social, consolidat un sistema de cooperació en xarxa dels governs locals i estimular la seva 
col.laboració, promoure l’equilibri territorial ,mitjançant l’aplicació del principi de diferenciació i 
fomentar la corresponsabilitat dels Governs locals com a gestors dels interessos de la 
comunitat i dels recursos públics. 

 

Els principis que regiran el Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” es contenen en el seu 
Protocol general, i així en ell es regulen les finalitats, els elements subjectius i els recursos del 
Pla, els àmbits i instruments de concertació, així com l’operativa dels mateixos i els criteris de 
distribució i de gestió. 

 

El Protocol general té com a finalitat establir el marc general o la metodologia d’implementació 
de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 

 

En virtut de l’adhesió a aquest Protocol general per part dels destinataris del Pla, aquests 
assumeixen el contingut del Protocol a efectes del desenvolupament de la seva col.laboració 
en els assumptes d’interès comú. 

 

De conformitat amb l’establert a la clàusula 6à del Protocol general s’ha de formalitzar 
l’adhesió, com a requisit indispensable per a la concertació d’ajuts i la formalització de les 
actuacions derivades del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”. 

 

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

 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al Protocol General del Pla “Xarxa 
de Governs locals 2012-2015” ,  aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 31 de maig de 
2012. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el formulari 
normalitzat d’adhesió, adjuntant el document d’informació econòmica financera de 
l’Ajuntament.” 

 

 

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
No n’hi ha. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Els grups municipals d’ERC i PSC,  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 
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Reglament Orgànic municipal de Vacarisses presenten les següents preguntes al Ple, per 
respondre per escrit i de paraula el primer i per escrit el segon. 
 
 
5.1.-  PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, 

FORMULADES AL PLE.  
 
1.- Què va costar la recepció d’entitats l’any 2011 i què costarà aquest any 2012 

 
5.2.-  PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, 

FORMULADES AL PLE. 
 
IMPORTS QUOTES OBRES TORREBLANCA 2: 
 
1.- Nombre total de rebuts i import de cadascuna de les 7 liquidacions aprovades 
2.- Import cobrat de cada liquidació ( exclosos ajornaments) 
3.- Nombre de rebuts i imports impagats de cada liquidació ( exclosos ajornaments) 
4.- Nombre i import d’ajornaments concedits, distingint els que són de primera i segona 
residència. 
5.- Nombre i import dels ajornaments impagats distingint els que són de primera i segona 
residència. 
6.- Nombre d’expedients d’embargament iniciats. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que entreguen per escrit les preguntes del passat Ple 
efectuades per Esquerra Republicana en relació al cost de les diferents instal·lacions 
municipals. Explica que en aquesta informació no s’han tingut en compte les amortitzacions, és 
a nivell pressupostari  pel que fa a l’any 2011,  i del 2012 s’ha fet una previsió. Informa que 
respecte al pavelló, les despeses del 2011 van suposar 307.000 euros i els ingressos van ser 
de 65.000, el casal d’avis suposa una despesa de 80.000 euros i uns ingressos de 12.000, la 
biblioteca va suposar unes despeses de 140.633 euros i cap ingrés, el casal de cultura va tenir 
unes despeses de 17.525 euros i uns ingressos de 6.000, l’escola de música unes despeses de 
217.266 euros i uns ingressos de  125.550, els locals socials 49.344 euros de despesa i no hi 
ha ingressos, el local de joves suposa una despesa de 64.850 i uns ingressos de 5.049 euros i 
la sala gran de la fàbrica no té ingressos però la despesa per neteja i altres uns 13.000. Per 
tant el cost de despeses total és aproximadament de 890.000 euros i uns ingressos de 214.000 
€,i així la diferencia és de 676.000 euros. 
 
Segueix explicant que per l’any 2012 s’ha previst disminuir les despeses de 890.000 a 790.000 
€, però també hi ha ingressos que disminuiran, per exemple a l’escola de musica que deixa de 
rebre la subvenció de la Generalitat (uns 25.000 euros menys) i per tant s’ha calculat que 
l’import total de despeses serà de 603.000 euros aproximadament, però que tot i així s’estan 
ajustant coses.  
 
Intervé el Sr. Alburquerque qui respon a la pregunta referent al cost de la recepció d’entitats 
dient que el cost de l’any passat va ser de 746 euros i aquest any la despesa serà 
aproximadament la mateixa. 
 
En relació a les preguntes del PSC, el Sr. Boada respon que no han acabat d’enllestir la 
informació i que ja els hi faran arribar. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui fa les següents preguntes al Ple: 
 
- En relació a la carretera que uneix la Coma amb Can Serra, que ja de per sí és estreta, hi ha 
moltes branques que encara la fan més intransitable. El carrer Roure Monjo està en una 
situació semblant. 
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- A Torreblanca II encara hi ha carrers sense el nom posat, per exemple el c/ Torrent Fondo i el 
c/ Mines del Cabasset. 
- També a Torreblanca II, hi ha els espais pels  contenidors però que aquests no hi son, son a 
una altra banda. 
- Al c/ Fonts de Torreblanca a l’alçada d’on hauria d’haver anat el pont, aparquen vehicles a 
banda i banda amb el perill que això comporta. 
 
El Sr. Martin respon que pel que fa a la neteja de branques l’empresa contractada ja ha 
començat i anirà fent per zones. 
Pel que fa a la senyalització dels carrers ja la demanarà. 
En relació als contenidors explica que no estan d’acord amb l’execució que s’ha fet per part de 
la empresa i estan estudiant com sol.lucionar-ho.  
I pel que fa a l’estacionament dels vehicles al c/ Fonts de Torreblanca, explica que fins que 
finalitzin les obres seran una mica més permissius, però que un cop acabin ja ho regularan. 
 
Intervé el Sr. Masana per fer les seves preguntes: 
 
- Demana si els nens nascuts després del mes de maig tindran plaça a l’escola bressol. 
 
El Sr. Boada li respon que queda una plaça lliure. 
 
- En relació a les votacions de la Coma per si s’ha d’urbanitzar o no, vol saber quina validesa li 
donen, doncs ell no coneix el procediment que van fer servir. 
El Sr. Boada li respon que ells consideren el procediment emprat del tot vàlid. Explica que es 
van convocar a tots els propietaris de la Coma, es va fer servir una votació secreta, no es podia 
falsificar el document doncs eren documents segellats per l’ajuntament, es va controlar 
perfectament a qui se li enviava però a l’hora de votar no els van fer identificar, sinó ja no seria 
secret. 
El Sr. Masana li respon que no creu que sigui correcta perquè la gent que va a votar s’ha 
d’identificar. Segueix amb les seves preguntes: 
 
- El personal de la casa ha realitzat hores extres des de l’1 de juliol de 2012 ?. 
 
El Sr. Pedro Serna li respon que si que n’han fet, però que una altra cosa es que es paguin. 
 
-En el programa de festa major ha vist que fan un sorteig de l’IBI, i creu que s’està donant un 
mal exemple als ciutadans ,doncs els impostos els ha de pagar tothom, no son un joc, i que a 
més s’afavoreix als rics doncs el que paga més si li toca no haurà de pagar. 
 
El Sr. Boada li respon que s’afavoreix a tothom, que s’ha fet una mitja dels valors cadastrals 
alts i tampoc son tants. 
 
El Sr. Masana llegeix la Llei d’Hisendes Locals, l’article 62, que deixa clar a qui es pot eximir de 
pagar l’IBI. 
 
El Sr. Alburquerque li respon que no s’eximeix a ningú, que aquell IBI el subvenciona la 
regidoria i es pagarà igualment. 
 
El Sr. Masana demana explicacions al Sr. Secretari qui respon que l’atorgament de premis i 
recompenses per part de l’Administració Local està contemplat a la normativa. Explica que el 
que no es pot fer és establir bonificacions fiscals allà on la llei d’Hisendes Locals no les permet. 
L’ajuntament paga aquest import al senyor que guanya el premi i posteriorment aquest import 
s’ingressa a l’ajuntament.  
 
El Sr. Masana demana saber de quina partida sortirà aquest import. 
 
El Sr. Alburquerque li respon que sortirà de cultura. 
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El Sr. Masana li respon que no troba bé que es retallin les subvencions a entitats i associacions 
culturals a les que agraeixen la feina feta, però els retallen el 20%  i per altra banda es gasten 
700 euros en una recepció d’entitats. 
El Sr. Masana segueix amb les seves preguntes i adreçant-se al Sr. Serna li demana si els 
dissabtes al matí el pavelló està tancat o obert, i quin dia es va obrir oficialment la piscina, des 
de quin dia tenen contracte els socorristes, etc... 
 
En relació a les places de l’escola bressol el Sr. Gibert li respon que només li pot avançar que 
si tenen places lliures en el grup que s’ha obert evidentment que hi podran entrar mes nens, 
però que obrir un grup nou no es farà doncs els costos de lactants son els més alts de tots. 
 
El Sr. Alburquerque respon al Sr. Masana, en relació a les despeses de cultura, que recordi els 
4 anys que va estar governant i els diners que es va gastar al Punt de Vol en festes i sopars. 
També li vol recordar que el dia que van celebrar el nou govern tripartit van fer una gran 
convidada. Un altre exemple, la postal de Nadal de fa tres anys va costar més que tot el que ha 
costat aquest any el calendari, la felicitació i el programa de Nadal. 
Pel que fa a les entitats creu que s’estan tractant bé i que no tenen cap queixa. 
 
El Sr. Serna respon en relació al pavelló i diu que només s’obre els dissabtes al matí 
excepcionalment perquè a vegades ho demana el Club Esportiu perquè a entrenin els nens 
petits, doncs a l’hivern fa molt fred al camp de futbol. Comenta que ell mateix s’encarrega 
d’obrir i tancar per un tema d’estalvi. 
Pel que fa a la piscina explica que s’obre del 16 de juny al 16 de setembre, i que 
excepcionalment aquest any es va obrir el dia 15 de 5 de la tarda a 9 per una petició del pre-
benjamí del Club Esportiu. El Club va pagar el cost del socorrista. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que per una banda hi veu tractes de favor i per l’altra hi 
ha el tema de la responsabilitat. El Sr. Serna li respon que ell seria el responsable. 
Pel que fa al tema de la piscina el Sr. Masana diu que el dia 15 els pre-benjamins que havia a 
la piscina tenien 40 i 50 anys, que allò semblava més aviat una festa i que fins i tot algú va 
acabar vestit a la piscina, quan hi ha una ordenança que ho impedeix. La seva pregunta és si 
qualsevol entitat de Vacarisses pot demanar la piscina si es paga la neteja i el socorrista, quan 
no existeix cap ordenança que ho reguli. També demana saber si aquesta entitat va fer una 
instancia per escrit a l’ajuntament. 
 
El Sr. Pedro Serna li respon que aquesta entitat va fer una petició i per Junta de Govern es va 
aprovar que es cedís la piscina. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Alburquerque li diu que si es 
parla de despesa s’hauria de parlar de dinars d’avis de 12.000 euros, focs artificials de 8.000 
euros, etc... i ell ho entén en el context. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada i li diu al Sr. Masana que el tema de les entitats l’han de parlar 
més a fons i que quan vulgui passi pel seu despatx. 
 
Intervé el Sr. Reollo que demana quina quantitat d’àcid sulfúric va suposar la fuita a l’abocador, 
doncs diferents mitjans de comunicació donen xifres diferents. Per altra banda vol saber la 
funció d’un dipòsit d’àcid sulfúric a l’abocador, i és àcid sulfúric sobrant de les empreses que es 
queda aquí o quin paper té. 
 
El Sr. Llorens explica que l’ajuntament no ha tingut cap intervenció en aquesta fuita doncs el 
seguiment correspon al Pla d’Emergències de la Generalitat. Les primeres informacions que es 
van rebre de la Generalitat parlaven de 6 litres, per això es va donar aquesta informació en un 
principi. Es tractava d’un tanc de 1.500 litres, amb membrana de seguretat, o sigui una cubeta 
per allotjar els 1.500 litres en cas de fuita; aquest tanc s’utilitza en el procés de tractament de 
les aigües dels lixiviats. Segueix explicant que es va produir una fuita per perforació del tanc 
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interior de 1500 litres que van passar a la cubeta. Hi havia una connexió d’un tub i d’una aixeta, 
segurament per molt temps de no haver-se utilitzat aquesta aixeta el líquid passava pel tub i es 
vessava en el recipient contenidor. Es va activar el Pla d’Emergències Químiques, però van 
provar amb una bomba convencional, van fer venir una retro per si calia reforçar els laterals del 
vas de formigó, però finalment per les informacions que se li van donar no va haver-hi cap 
vessament. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui comença mostrant una queixa doncs el dia 3 de juliol es va 
presentar a l’ajuntament, havent avisat, per consultar l’auditoria de Torreblanca II i se li va 
denegar dient-li que se li donaria més endavant, per tant vol saber si com a regidora de la 
corporació té dret a consultar qualsevol informació com ara l’auditoria. 
 
Intervé el Sr. Secretari qui torna a repetir que ell no ha d’intervenir als Plens i que és a les 
comissions on han de demanar-li els informes i que ell pugui preparar-se i respondre com es 
mereix. 
 
Torna a intervenir la Sra. Sánchez qui creu que si que hi té tot el dret i que no accepta com a 
excusa que l’equip de govern no se l’hagi llegit, per tant comunica que el dia 6 d’agost a les 
10:00 del matí vindrà a consultar aquesta l’auditoria i també l’econòmica. Segueix dient que a 
part de que habitualment  vulnerin els seus drets vol fer la mateixa queixa que el Sr. Masana, 
respecte a la decisió de deixar exempt de l’IBI algú, sigui de la manera que sigui, i que hi ha 
moltes maneres de fer un sorteig i es poden pagar altres coses, per tant demana informe jurídic 
del Secretari i de l’Intervenció. 
El Sr. Secretari comenta que a qui correspon informar sobre els temes tributaris és a 
Intervenció, des de el moment que es va separar Secretaria i Intervenció per un acord de Ple. 
 
La Sra. Sánchez segueix la seva intervenció dient que segons va manifestar el Sr. Serna a 
l’anterior Ple, té 5 o 6 vehicles aparcats al recinte del restaurant de la granja i que paga un 
lloguer, el que ella es pregunta es si el Consistori té constància d’alguna activitat, si aquesta 
activitat  te llicència demanada. 
Per una altra banda reclama la resposta a la instància amb registre d’entrada 1109/2012 de 13 
de març de 2012. 
La Sra. Sánchez explica que s’han assabentat per altres mitjans que tenen la radio en proves i 
vol tenir més informació, com per exemple els costos que pot tenir una radio municipal. 
 
El Sr. Boada respon a la Sra. Sánchez que ensenyar-li l’auditoria pot afectar al bon 
funcionament de l’ajuntament, donat que les obres encara no estan acabades, a més li diu que 
havent fet la petició divendres per mail no es pot presentar dilluns per veure-ho, les coses no es 
fan així, doncs quan el seu partit estava a l’oposició mai ho ha fet així. 
 
Intervé el Sr. Alburquerque qui explica que la radio municipal la pot escoltar al 107.3; pel que fa 
al seu cost diu que pràcticament tot és voluntariat, com a molt el manteniment mínim de l’espai 
i algun aparell. Explica que disposen d’una sala a l’Escola Font de l’Urpina i estan pendents de 
la signatura del conveni. 
 
Pel que fa a l’activitat que es refereix de La Granja el Sr. Boada diu que no n’hi ha cap 
d’activitat  i que si el Sr. Serna ho té llogat és una qüestió personal. 
La Sra. Sánchez diu que interpreta que hi ha una activitat i que per tant l’ajuntament ha de 
intervenir-hi i que no li sembla que mediambientalment sigui correcte.  
 
El Sr. Martí Llorens li respon que ja ho demanarà. 
 
 
Essent les 23 hores i 25 minuts, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de 
la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
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 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 Salvador Boada i Guàrdia Joan Amengual i Tomé 


