
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 28 DE
NOVEMBRE DE 2013

Vacarisses,  28  de  novembre  de  2013,  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 LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA
26  DE  SETEMBRE  DE  2013,  I  EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA  EL  DIA  28
D’OCTUBRE DE 2013.

Sotmeses a votació s’aproven per unanimitat dels presents assistents a l’ esmentada sessió.

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR  X  X  X X  X  X

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU 

Vist que pròximament fineix el termini de quatre anys pel qual fou nomenat el Jutge de Pau de
Vacarisses, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant
escrit de data 12 de setembre de 2013, comunica l’acord adoptat per la Comissió de la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 10 de setembre de 2013, de
requerir  l’Ajuntament  de  Vacarisses  perquè  procedeixi  a  iniciar  els  tràmits  per  a  proposar  la
persona a desenvolupar el càrrec de Jutge de Pau.

Atès que en compliment de l'article 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, la
vacant ha estat anunciada mitjançant edictes i bans de convocatòria pública, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del dia 19 de setembre de 2013, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  a la
pàgina Web municipal, al tauler d’edictes del Jutjat de Pau i al del Jutjat Degà de Terrassa, on s'ha
fet saber aquesta circumstància a la població, per tal que qui ho desitgi i reuneixi les condicions
precises, pugui sol·licitar l'elecció de l'Ajuntament. 

Vist  que han estat  presentades sol·licituds d'elecció pel  càrrec de Jutge de Pau per diversos
aspirants.

Atès que de conformitat amb el disposat a l'article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial
correspon al Ple de l'Ajuntament elegir la persona per a ser nomenada Jutge de Pau d'aquest
municipi, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que
reunint  les condicions legals així ho sol·licitin.

Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 18 de novembre de 2013  va
dictaminar favorablement.

Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent

 A C O R D

PRIMER.- Elegir el Sr. JOAN CARLES CIRERA IZQUIERDO per al càrrec de  Jutge de Pau
titular del Jutjat de Pau de Vacarisses.

SEGON.-  Comunicar aquest acord al Jutjat de Pau de Vacarisses, al Jutge Degà de Terrassa
per tal que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
a fi i efecte que lliuri el corresponent nomenament, ordeni la publicació del nomenat al
Butlletí Oficial de la Província i ho comuniqui al Consell General del Poder Judicial i al
Jutjat Degà de Terrassa.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que es van presentar 4 sol·licituds, i per experiència i
currículum es va triar al mateix Jutge de Pau que hi havia fins ara. Comenta que no hi ha unes
proves per triar el jutge, sinó que es demana demostrar l’experiència, i com fins ara ha funcionat bé
es prou garantia per donar-li la plaça.

Intervé el Sr. Méndez qui diu que aplaudeixen la feina que ha fet fins ara el Jutge, però en relació
al procés de selecció creuen que s’hauria d’haver rebut i parlat amb les persones que es van
presentar, doncs es tracta d’una qüestió de formes, per la gent que es va interessar en dedicar part
del seu temps a Vacarisses. Segueix dient que pel seu partit i per ell mateix és important a la vida i
a la política el factor humà, la relació personal, i en aquest cas agrair la presentació d’una sèrie de
persones per treballar per Vacarisses, hagués estat el més correcte, tot i així diu que hi votaran a
favor.
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Pren la paraula el Sr. Masana, qui en la mateixa línia que el Sr. Méndez, diu que no tenen res en
contra del Jutge, sinó al contrari, creuen que ha fet una bona feina i li  volen agrair,  però les
maneres no han estat les correctes, hi ha quatre persones que s’han presentat per fer de Jutge de
Pau i el mínim que es pot fer és rebre-les i no només avaluar el currículum, per tant no estan
d’acord amb el procediment i per tant s’abstenen.

Intervé la Sr. Sánchez qui reitera el que s’ha dit fins ara, com ja va comentar a les Comissions
Informatives, doncs el Sr. Cirera mereix tot el seu reconeixement i consideració per la tasca feta,
però creuen que no es manera ni en aquest context de crisi ni en un context qualsevol, es un tema
de formes  de  tracte  i  de  tenir  en  consideració  les  persones,  doncs  quan  algú  presenta  un
currículum per optar a una plaça el mínim que es pot fer és fer-li una entrevista personal, rebre una
persona, mirar-li als ulls i tenir-la al davant és fonamental, malgrat que la decisió fos triar al Sr.
Cirera. Per acabar diu que com que aquesta manera de fer no la poden acceptar, s’abstenen.

Torna a prendre la paraula el  Sr. Alcalde qui  explica que es va creure que per experiència i
currículum el  candidat  més adient  era el  Sr.  Cirera,  i  no es pretenia enganyar a la resta de
candidats, i se’ls farà arribar un escrit d’agraïment a cadascú, i el que no es volia, era fer-los una
entrevista quan tots els números els tenia el Sr. Cirera.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR X X X X

EN CONTRA

ABSTENCIONS    X  X   

1.3.- PROPOSTA  DEL  REGIDOR  DE  MEDI  AMBIENT  D’APROVACIÓ  DEL  MAPA  DE
CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE VACARISSES

La Llei 16/2001, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica, regula les mesures
necessàries per prevenir  i  corregir  la contaminació provocada pels sorolls i  les vibracions, i
estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i
per donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació.

L’article 9.1 de l’esmentada Llei  determina que els ajuntaments han d’elaborar un mapa de
capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta
Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del
medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment
de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.

Segons l’article 9.2 de dita Llei, els municipis poden sol.licitar la col.laboració i el suport tècnic
necessari al Departament de Medi Ambient en l’elaboració del mapa de capacitat acústica del
territori.

Tanmateix l’article 62.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret  179/1995,  de  13  de juny  (ROAS) estableix  que  la  Corporació  pot  sol.licitar  ,  entre
d’altres, a l’Administració de la Generalitat, en la funció d’assistència als ens locals, l’elaboració
del text de l’avantprojecte de la norma.  
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Fent ús d’aquesta prerrogativa,  l’Ajuntament en va demanar l’assistència tècnica, fruit de la qual la
Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat  ha elaborat el
mapa de capacitat acústica i ens ha fet a mans aquesta proposta.

La  finalitat  d’aquest  mapa  és  disposar  d’un  instrument  normatiu  que  permeti  exercir  les
competències que la normativa atorga als ajuntament en matèria de soroll i vibracions.

Aquest instrument normatiu haurà de tramitar-se d'acord amb el previst a l'article 178 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,  i articles 63 a 66 del ROAS. 

El  procediment  legal  d’aprovació  de  les  ordenances  i  reglaments  municipals  implica,  per
imperatiu de l’article 62.1 del ROAS, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de
formació de l’ordenança o reglament corresponent , la qual s’ha dut a terme mitjançant Decret
de  l’Alcaldia  núm.  285/2013,  de  13  de  novembre,  i  la  designació  d’una  comissió  d’estudi
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma, essent innecessària en aquest
cas ja que es disposa de l’instrument normatiu elaborat per la Generalitat.

En  compliment  de l’ordenament  jurídic  caldrà  l’aprovació  inicial  de  l’instrument  normatiu,  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 o reglament

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).

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.

Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida en sessió ordinària el dia 18 de
novembre de 2013 va dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar inicialment el  Mapa de Capacitat Acústica de Vacarisses

SEGON.-  Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text d’aquest instrument normatiu
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 i
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 Mapa de Capacitat Acústica que ara s’aprova
inicialment es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior.
Un cop aprovat definitivament, sempre i quan esdevingui amb el mateix contingut
que  el  proposat  al  model  tipus,   es  publicarà  anunci  que  en  doni  notícia
juntament  amb  el  text  íntegre,   mitjançant  la  inserció  dels  anuncis
corresponents al Butlletí  Oficial de la Província (BOP), al tauler d’edictes de
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l’Ajuntament i mitjançant la publicació a la Web municipal on també serà inserida
la documentació gràfica,   ,   i al DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la
publicació municipal anteriorment esmentada, o bé, si és el cas, la publicació de
l’acord definitiu, amb inclusió del text íntegre de les modificacions aprovades.
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. Llorens qui explica que tal com es va comentar a la comissió informativa,
per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental s’ha lliurat a l’ajuntament el Mapa de
Capacitat Acústica del municipi, que justament és l’instrument normatiu obligatori per exercir les
competències atorgades als ajuntaments en matèria de sorolls i vibracions. Segueix dient que
en un comunicat del Departament de Territori i Sostenibilitat del setembre de 2013 es demana
que s’aprovi per Ple.

Intervé  el  Sr.  Masana  qui  es  queixa  de  que  no  se’ls  hagi  fet  arribar  abans,  els  arriba  la
informació tard, tot i que ho faci la Generalitat, des del setembre que ho van rebre es podia
haver debatut. Explica que ell s’ho ha estat mirant i s’ha trobat que no podia obrir alguns dels
mapes.

El Sr. Alcalde li respon que com ja se li va dir estaven a la seva disposició a Secretaria de
l’Ajuntament. Explica que la Generalitat els va requerir que s’aprovés ràpid.

El Sr. Masana diu que no acaben d’entendre aquest procediment i s’abstindran.

Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que tot és molt precipitat tant per part de la Generalitat com
de l’Ajuntament. Explica que se l’ha estat mirant i la seva pregunta és si aquest petit mapa es
pot anar retocant a mesura que el municipi ho necessiti.

Intervé  la  Sra.  Sánchez qui  també es queixa  de  que  havent-ho tingut  amb tant  de temps
s’esperin  a  l’últim  dia  per  omplir-los  de  mapes  i  plànols  tant  tècnics  que  els  son  difícil
d’interpretar, com suposa que els hi passa a la majoria. Per tant, no poden votar una cosa que
no han entès i s’abstenen.

Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que l’Ordenança de Convivència Ciutadana ha deixat
de ser vigent amb motiu d’un nou decret de la Generalitat, que acompanyat del mapa acústic
que se’ls va fer arribar al febrer de 2013, resolien el problema. Per part del Departament de
Medi Ambient s’hi ha treballat, vial per vial, carrer per carrer, s’han fet propostes de correcció a
la Direcció General de Qualitat Ambiental, que han estat acceptades en tots els casos, i el que
esperaven és que aquest Decret tingués vigència, però no ha estat així, perquè conté errors i
per tant es produeix un buit legal. Segueix dient que l’Ordenança de Convivència Ciutadana,
que és la que regia fins ara, ja no és d’aplicació, i el Decret que acompanyava el mapa acústic
té errors i està en fase d’esmenes,i és per això que amb aquest escrit del 23 de setembre els
requereixen l’aprovació  del  mapa acústic.  Per  acabar,  diu que el  dia que tinguin  el  Decret
arreglat amb les esmenes pertinents, suposa que s’haurà de retocar el mapa acústic.

Intervé  la  Sra.  Sánchez qui  diu  que  els  motius  ja  els  van  entendre  amb aquesta  mateixa
explicació que els va fer a la Comissió Informativa, però creuen que hagués estat bé que els
haguessin explicat amb quatre diapositives què és el que hi ha, nivells de decibels màxims i
mínims, etc.

Pren la paraula el Sr. Boada qui explica que les zones urbanes marquen el mateix grau a tot
arreu excepte el que son carreteres i els seus voltants, al costat de la via fèrria, al costat de
l’autopista i el polígon industrial.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:
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PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR x x x x

EN CONTRA       

ABSTENCIONS    x  x   

1.4.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS DE RATIFICACIÓ D’ACORD 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE 
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOEMBRES

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 21
d’octubre de 2013,  va adoptar el següent acord que es deriva de la proposta que es transcriu
literalment:

“En aplicació al que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text
Refós  de  la  Llei  reguladora  dels  residus,  i  el  Programa de gestió  de  residus  municipals  de
Catalunya, cal optimitzar la valoració de residus fomentant la recollida selectiva.

Atesa la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, la qual incorpora a
l’ordenament  jurídic  estatal  les  prescripcions  de  la  Directiva  94/1962  CE  que  estableix  la
responsabilitat dels productors i distribuïdors d’envasos en la gestió dels residus que generen com
a conseqüència de la seva posada al mercat.

Que atenent el que preveu el capítol IV de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i
residus d’envasos, la gestió dels envasos ha d’acollir-se necessàriament al sistema de dipòsit,
devolució i retorn o bé al Sistema Integrat de Gestió dels envasos i residus d’envasos.

Que el Sistema Integrat de Gestió dels envasos i residus d’envasos previst a la Llei 11/1997, es
configura com a modalitat voluntària a la que es poden acollir els agents econòmics responsables
de la posada al mercat dels envasos responsabilitzant-se del compliment dels objectius fixats a la
mateixa Llei i, per tant, quedarien exempts del sistema obligatori de dipòsit, devolució i retorn
previst a la mateixa normativa.

Que la Llei 11/1997 preveu que les aportacions econòmiques fetes per la posada al mercat dels
envasos hauran de ser suficients per cobrir com a mínim els costos addicionals en què incorrin les
Administracions  Locals  que  participin  voluntàriament  en  el  sistema  i,  per  tant,  evitar  riscos
improcedents als Ens Locals que s’adhereixin al mateix Sistema Integrat de Gestió realitzant la
recollida selectiva dels envasos i residus d’envasos, d’acord amb l’article 9 de l’esmentada Llei.

Atès que el passat 22 de juliol de 2013, van signar un nou conveni de col·laboració entre la societat
Ecoembalajes  Espanya,  SA (ECOEMBES)  i  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  pels  anys
2013-2018, per tal d’impulsar la recollida selectiva d’envasos a Catalunya. 

I vist que aquest nou conveni presenta unes millores importants respecte al anterior, recollint
l’acord  d’incorporació  d’elements  que  tenen  en  compte  les  característiques  poblacionals  i
urbanístiques dels municipis catalans (dispersió de la població, verticalitat o horitzontalitat...) i
els diferents sistemes de recollida pneumàtica i els contenidors soterrats. 

Atès que el conveni regula els compromisos de l’Agència de Residus de Catalunya, dels ens locals
que voluntàriament s’hi adhereixin i de la societat Ecoembes. 
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 Atès també que,  a  partir  de l’any 2009,  el  Consorci  per  a la  Gestió  de Residus del  Vallès
Occidental  assumeix  les  funcions  que  fins  aleshores  tenia  el  Consell  Comarcal,  com a  ens
supramunicipal, en la gestió de residus.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 57/2007
de data 25 de juny de 2007, us proposo l’adopció del següent 

A C O R D

PRIMER.- Adherir-nos al conveni subscrit, el 22 de juliol de 2013,  entre l’Agència de Residus de
Catalunya i la societat Ecoembes, per a  col·laborar  amb els Sistemes Integrats de
Gestió de la recollida d’envasos i residus d’envasos.

SEGON.- Facultar el regidor de Serveis Municipals, Salvador Martín Martín, per a la signatura
del document que formalitzi els acords amb la societat ECOEMBES.

TERCER.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària del servei de recollida selectiva,
Juan y Juan, SL.

QUART.- Comunicar el present acord al Consorci de Residus del Vallès Occidental.

CINQUÈ.- Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació a la propera sessió
que se celebri.”

Atès l’acord cinquè de la part dispositiva.

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 18 de
novembre de 2013 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent

A C O R D

PRIMER.- Ratificar  l’acord  adoptat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de
Vacarisses, en sessió del 21 d’octubre de 2013, d’adhesió al conveni subscrit, el 22
de juliol de 2013, entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembes,
per a col.laborar amb els Sistemes Integrats de Gestió de la recollida d’envasos i
residus d’envasos.

SEGON.- Comunicar el present acord al Consorci de Residus del Vallès Occidental.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Llorens  qui  diu  que  Ecoembes  gestiona  residus,  bàsicament  els
contenidors grocs i blaus, o sigui envasos plàstics, brics, llaunes metàl·liques, paper i cartró.
Explica que l’Agència ha renovat el conveni amb l’empresa Ecoembes fins el 2018, i el que fem
és adaptar-nos a aquesta renovació.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.
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PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR x x x x x x

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

1.5.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D’APROVACIÓ D’ESMENA
DE  L’IMPORT  DE  DESPESA  MÀXIMA   PER  A  LA  CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES) 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses,  en sessió celebrada el  30 de maig de 2013, acordà
adherir-se al Conveni per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de
veu, telefonia mòbil i dades, subscrit entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona.

Atès que en aquest  acord es va establir  com a despesa màxima per  aquest  Ajuntament  ,
l’import de 28.800,00 euros per a l’exercici de 2013.

Atès que segons escrit presentat pel Consorci de Localret , en data 25 de setembre de 2013,
amb número de registre d’entrada 3434, un cop revisada la facturació real resulta que existeix
un desajust entre aquesta i la quantitat fixada com a despesa màxima de 28.000,00 euros.

Atès que segons l’informe d’Intervenció municipal  de data 7 d’octubre de 2013 , notificat a
Localret  ,  existeix  consignació  pressupostària  suficient  per  import  de 44.634,24 euros,  a la
partida pressupostària de grup de programa 920 i concepte 222, desglossat en els següents
conceptes:

LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA   8.160,00 €

LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 24.016,08 €

LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 12.458,16 €

Vist allò que disposen l’article 57 de la Llei 7/1985, reguladora de les baes de règim local, els
articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat
de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en
assumptes d’interès comú.

Vist que l’article 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del sector públic, reconeix la possibilitat d’acord entre les
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 18 de
novembre de 2013, va dictaminar favorablement, el Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del
següent
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A C O R D

PRIMER.- Aprovar l’esmena del punt tercer de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària del  dia 30 de maig de 2013,  i  establir  que la
despesa màxima que aquest Ajuntament de Vacarisses té previst destinar per a la
contractació  centralitzada  de  serveis  de  telecomunicacions  que  dugui  a  terme
LOCALRET serà d’un import anual de 44.634,24 euros (IVA inclòs) per als lots que
tot seguit es detallen:

LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA   8.160,00 €

LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 24.016,08 €

LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 12.458,16 €

SEGON.- Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la
prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 a 2015.

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Consorci Localret.

Pren la paraula el Sr. Martín qui explica que es tracta d’una esmena de l’errada en una quantitat
que es va aprovar en un Ple anterior per a la contractació de veu, mòbil i dades, doncs s’havia
de donar l’import del consum anual i només es va donar el que faltava per acabar l’any, i la
partida que s’aprova ara és la que consta al pressupost.

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

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR x x x x x x

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
      

1.6.- PROPOSTA  DEL  REGIDOR  D’ENSENYAMENT  D’APROVACIÓ  INICIAL  DE  LES
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
DE  L’AJUNTAMENT  DE  VACARISSES  DESTINADES  ALS  ALUMNES  DE  LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VACARISSES QUE FAN ÚS DEL SERVEI DE
MENJADOR ESCOLAR DURANT L’ANY 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
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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
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 , destinades als alumnes de les escoles bressol municipals de Vacarisses que fan
ús dels  servei  de menjador  escolar  durant  l’any 2013,  el  contingut  de les quals  s’ajusta  a
l’establert  als  article  124.1  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 Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 18
de novembre de 2013 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, destinades als alumnes de les escoles
bressol  municipals  de  Vacarisses  que  fan  ús  dels  servei  de  menjador  escolar
durant l’any 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.

Intervé el Sr. Gibert qui explica que es tracta de la subvenció que ve cada any de la Diputació, i
el que s’ha fet és l’aprovació d’unes bases amb les que s’ha canviat el criteri d’atorgament, que
abans era de punts i ara serà un percentatge. Segueix dient que l’import màxim de la subvenció
serà de 850 € pels usuaris de menjador de gener a juny de 2013, de 467 € pels usuaris del
servei de menjador de setembre a desembre del mateix any,  i 1317 €  pels usuaris del servei
de  gener  a  juny  i  de  setembre  a  desembre.  Explica  que,  com  sempre,  s’atorguen  les
subvencions en funció de la renda per càpita, que es calcula amb els ingressos bruts de tots els
membres de la unitat familiar empadronats al domicili dividit pel nombre de persones que estan
empadronades. 
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Pren la paraula la Sra. Sánchez qui demana que li aclareixin si en la franja de fins a 6.000 €, el
25% és el percentatge de subvenció, doncs no li queda clar si es tracta del 25% o del 75%.

El Sr. Gibert respon que es tracta del 25 %.

Aleshores  la  Sra.  Sánchez  respon  que  hi  votaran  en  contra,  doncs  troben  ridícul  aquest
percentatge per una família amb uns ingressos bruts anuals de 6.000 €, que és menys que
l’índex de suficiència de la renda de Catalunya que son 7.300 € bruts anuals, i per tant una
família amb aquesta renda per càpita està al llindar de la pobresa. Per acabar diu que aquests
criteris no els hi semblen justos ni socials, i per aquest motiu hi votaran en contra.

Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que pensen en la mateixa línia que la Sra. Sánchez, que
ells ho haguessin fet diferent, però tampoc volen votar-hi en contra, per tant s’abstindran.

Intervé el Sr. Gibert qui diu que ells feien el mateix, només ha canviat el sistema de puntuació
que es farà per percentatges, i el que els pares rebien no ha canviat.

Pren la paraula la Sra. Sànchez qui diu que les necessitats d’abans no son les mateixes que les
d’ara.

El Sr. Boada respon que no queda ningú sense ajut de menjador.

Torna a prendre la paraula la Sra. Sánchez qui explica que en el moment en que es va baremar
aquest ajut era l’any 2007, quan tot just es començava a parlar de recessió econòmica i crisi,
que no es va pronunciar fins a finals de 2008, principis de 2009, d’una manera més greu.
Segueix dient  que ara les coses han canviat  molt,  doncs la renda de suficiència en aquell
moment segurament eren 6.000 € i ara en son 7.000 € llargs, per tant cal canviar les bases, els
barems no els semblen justos en aquest moment.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que no estan parlant del 2007, sinó del 2011en que encara
hi eren, i ja hi havia crisi econòmica.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR x x x

EN CONTRA     x   

ABSTENCIONS   x  x    

1.7.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT DE CONTINUAR ADHERITS A LES
BASES DE CONCERTACIÓ PER A GARANTIR EL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR
ALS CENTRES PÚBLICS DE TITULARITAT DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 

El Govern de la Generalitat va dictar el Decret 219/1989, d’1 d’agost, el que estableix la delegació
de  determinades  competències  de  la  Generalitat  en  favor  de  les  comarques,  en  matèria
d’ensenyament, entre les quals es troba la gestió del servei escolar de menjadors. En compliment
d’aquesta normativa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental, en data 1 de juliol de 1999, signaren un conveni de delegació de
competències de prestacions en matèria d’ensenyament.  L’article 10 del Decret 160/1996, de 14
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de maig, pel qual es regula el servei de menjadors en els centres públics docents del Departament
d’Ensenyament, contempla la possibilitat d’establir fórmules de col·laboració per a la gestió del
servei escolar de menjador amb els ajuntaments que hi estiguessin interessats. Per a la prestació
d’aquest servei, la forma més idònia per a establir la relació de cooperació entre l’Ajuntament i el
Consell  Comarcal és sota la modalitat  de concert,  prevista als articles del 270 a 274 i  303 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis  dels  ens locals.  El  Consell  Comarcal  del  Vallès Occidental  redactarà unes Bases de
concertació,  per a garantir  el  servei  escolar de menjador als municipis de la comarca,  per a
instrumentar els mitjans necessaris per a la continuïtat del servei.

Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària celebrada el 9 d’octubre de 2003, va
aprovar de manera definitiva les Bases de concertació per a garantir el servei escolar de menjador
als  centres  públics  de  titularitat  del  Departament  d’Ensenyament  de  la  comarca  del  Vallès
Occidental (en endavant bases de concertació) en aquells municipis que la gestió era portada
tradicionalment des dels Ajuntaments. Acord núm. 48/2003.

Atès que aquestes Bases estan en vigor des de la serva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 28 d’octubre de 2003, i s’hi prescriu que “el concert tindrà una duració
de deu anys o fins que la  delegació  prevista  en el  conveni  establert  entre  la Generalitat  de
Catalunya i el Consell Comarcal es revoqui per algunes de les causes previstes en el mateix
conveni”.

En aquest sentit el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre
de 2003, va acordar l’acceptació i adhesió a les bases de concertació per a garantir el servei
escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament al
municipi de Vacarisses.

Atès que el dia 6 de juny de 2013 es va celebrar una reunió amb els representants polítics i tècnics
dels Ajuntaments adherits a les bases de concertació on varen manifestar la seva voluntat de
continuar gestionant el servei de menjador d’acord amb les bases de concertació.

Atès que l’Ajuntament de Vacarisses gestiona actualment els menjadors escolars de l’escola Pau
Casals i l’escola Font de l’Orpina, centres públics titularitat del Departament d’Ensenyament de la
comarca del Vallès Occidental.

Vist que el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió ordinària celebrada el dia 13
de juny de 2013, aprovà la pròrroga de les bases de concertació per a garantir el servei escolar del
menjador dels centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels municipis de la
comarca del Vallès Occidental, d’acord amb l’establer a l’article 2 i 3 del Decret 160/1994, de 14 de
maig del Departament d’Ensenyament i al conveni vigent de delegació de competències quan a la
gestió del servei de menjador. En aquests moments estan adherits els ajuntaments de Cerdanyola
del Vallès, Sabadell, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls. 

Vist que aquesta pròrroga restarà vigent fins a la finalització del curs escolar 2015-2016 o fins que
la  delegació  prevista  en  el  conveni  establert  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  el  Consell
Comarcal es revoqui per algunes de les causes previstes en el mateix conveni.

Vist que és voluntat d’aquest Ajuntament continuar gestionant el servei de menjador, d’acord amb
les bases de concertació.

Atès que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 18
de novembre de 2013, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció dels
següents

A C O R D S
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PRIMER.-  Continuar adherits a les Bases de concertació per a garantir el servei  escolar de
menjador  als  centres  públics  de  titularitat  del  Departament  d’Ensenyament  de  la
comarca del Vallès Occidental, escola Pau Casals i escola Font de l’Orpina, vigents
fins a la finalització del curs escolar 2015-2016 o fins que la delegació prevista en el
conveni establert entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal es revoqui
per algunes de les causes previstes en el mateix conveni.

SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que l’Ajuntament de Vacarisses i d’altres ajuntaments
de la comarca es van adherir a unes bases de concertació per prestar el servei de menjador
escolar als centres de titularitat del Departament d’Ensenyament. Comenta que el 9 d’octubre
el Ple del  Consell  Comarcal va aprovar  de manera definitiva les bases de concertació que
tenien una durada de 10 anys i que ara vencien, i els municipis, principalment els que gestionen
els menjadors escolars, havien de decidir si volien continuar adherits o no, i van decidir fer-ho
per tres anys més, o sigui, fins el curs 2015-2016.

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

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR x x x x x x

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

1.8.- MOCIÓ  PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  PSC,  SOBRE  L’APLICACIÓ  DELS
AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En el Ple del mes de juliol el govern va modificar l’ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la
taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol, a l’efecte de tenir cobertura legal per cobrar
als pares usuaris de menjador de les escoles bressol municipals el servei de monitoratge.

El grup municipal socialista ja ens hi vam oposar al·legant que el nostre ajuntament té capacitat
econòmica  suficient  com  per  no  haver  de  carregar  unes  despeses  que  no  suposen  cap
sobrecost a les arques municipals sobre les famílies, i més en un moment delicat com l’actual.

Atès que la Diputació de Barcelona en Junta de Govern de 12 de novembre de 2013,  va
aprovar  un  Programa  complementari  d’urgència  social  dotat  amb 30  milions  d’euros  i  que
s’emmarca en el Pla “Xarxa de Govern Locals 2012-2015”

Atès que al municipi de Vacarisses li corresponen un total de 77.729,62€, dels quals 55.016,18
euros han de ser destinats específicament a una línia de suport a l’escolarització de 0-3 anys.

Atès que aquests ingressos extraordinaris són sobrevinguts i per tant els diners que pensava
recaptar l’ajuntament en concepte de monitoratge del servei de menjador (uns 40.000 euros els
curs 2013-2014) ja quedarien compensats sobradament amb aquests 55.016,18 euros.

Per tot això que el Grup Municipal Socialista proposa l’adopció dels següents
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A C O R D S

PRIMER.- No cobrar el monitoratge als pares i mares dels nens/es usuaris/es del servei de
menjador de les escoles bressol.

SEGON.- Fer extensiu aquest acord a les AMPA dels dos centres.

La Sra. Sánchez llegeix la moció i seguidament exposa que el servei de monitoratge de les
escoles bressol s’està cobrint amb les hores de treball de les educadores, i per tant no és un
sobrecost per l’ajuntament. Explica que l’equip de govern, en el seu dia,  va defensar que les
escoles bressol generen despeses molt importants i que per tant era important recaptar aquests
diners, i diu que ells no hi estaven d’acord ni ho estan ara, i  donat que els ha sobrevingut
aquest import tan elevat de diners amb els que no s’hi comptava, doncs ha estat una proposta
del Grup Municipal Socialista a la Diputació per ajudar als municipis,  per tant el govern podria
replantejar-se aquesta situació i arribar a negociar, si no es tanquen en banda.

Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que, evidentment, si es rep un ajut adreçat a nens de 0 a
3 anys i pot substituir aquest cost i ajudar a les famílies ells hi votaran a favor.

Intervé el Sr. Masana qui diu que tampoc tenen res a afegir, i hi votaran a favor.

Pren la paraula el Sr. Reollo qui explica que es tracta d’un tema fràgil, i li ha agradat el punt de
vista de la Sra.Sánchez de que l’ajuntament té capacitat econòmica suficient. Demana a què es
destinarien els 55.000 €  si no fos pel menjador. Per acabar diu que hi votaran a favor.

Intervé el Sr. Gibert qui agraeix molt a la Diputació l’esforç que ha fet per ajudar als municipis,
en el cas de Vacarisses amb 55.000 €, però diu que no veuen molt clar el que diuen a la moció
de que els ingressos son complementaris, doncs no està clar que aquests diners es puguin fer
servir  per  qualsevol  cosa  i  més  quan  la  Generalitat  encara  deu  el  curs  2012-2013,  i  el
2011-2012 encara no l’han cobrat, per tant no és cert això de que sobren diners. Segueix dient
que  segons  la  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  diu  així   “ la  línia  de  suport  a
l’escolarització de 0 a 3 anys amb la que es pretén recolzar als ajuntaments que han dut a
terme un esforç important en la creació de places públiques per infants de 0 a 3 anys i que no
han  traslladat  la  pressió  de  finançament  d’aquests  serveis  a  les  famílies,  es  tracta  de
col·laborar  en  el  sosteniment  de  les  places  públiques  de  les  llars  d’infants  de  titularitat
municipal
per mitjà de pagaments per la consolidació de places i de promoure la formalització d’acords
financers entre administracions  per tal de contribuir en el funcionament i sostenibilitat d’aquests
centres i a més agilitzar els pagaments pendents, tal i com el Parlament insta a la Generalitat
mitjançant la  resolució del  passat   2 d’octubre d’enguany al  Butlletí  Oficial  del  Parlament  de
Catalunya”.
Segueix  dient  que  el  curs  2011-2012,  l’acord  marc  que  hi  havia  entre  la  Generalitat  i  els
ajuntaments era de 1.800 € per plaça, i l’aportació real i que encara no ha cobrat l’ajuntament son
1.300 € per plaça, per tant la diferència que l’ajuntament haurà de posar son 72.000 €. Pel que fa
al curs 2012-2013, aquest acord marc ja no existia, perquè la Generalitat va dir que baixaria els
1.800€  fins a 845 €. Comenta que la Generalitat no ha pagat res fins al dia d’avui, que estem al
curs 2013-2014, i que el que s’ha rebut fins ara és aquesta aportació de la Diputació de 55.000 €.
Diu que amb l’aportació de la Generalitat de 875 € per plaça estem parlant de que els diners que
ara dona la Diputació son la meitat, i per tant segueixen tenint un deute de la Generalitat d’uns
50.000 €, i sumant les quantitats l’ajuntament està assumint 121.000 €, i del curs 2013-2014 no se
sap ni si donaran alguna cosa als ajuntaments.
Per altra banda diu que a l’anterior Ple ja ho va comentar, però segueixen insistint en que han de
regalar diners als pares que no ho necessiten i per tant vol tornar a explicar que la previsió de
costos de les escoles bressol del curs actual es de 745.987 €, i tenen aportacions de l’ajuntament
per un import de 551.828 €, la Generalitat que de moment no ha aportat res i les famílies que
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aporten 194.156 €. El cost aproximat per alumne és de 7.000 ,€ dels quals l’ajuntament en paga
5.200€, les famílies 1.831 € i la Generalitat 0, i en percentatges l’ajuntament paga un 74% i ,la
resta, les famílies un 26%. 
Segueix dient que els agradaria molt poder donar aquests 55.000 € a les famílies, però amb
aquests números no poden fer-ho. Diu que la Diputació en el seu moment ja va dir que ens
haurem d’acostumar a que els pares cada vegada hauran de pagar més el cost del servei, i la
consellera Sr. Rigau ha dit que la Generalitat va cap a que els pares paguin el 50% del cost de la
plaça, la Generalitat un 25%, i l’altra 25% els ajuntaments, i quan això sigui així desapareixeran les
escoles bressol municipals, doncs serà inassolible. Comenta que van trucar als Serveis Territorials
d’Ensenyament per demanar-los que com era que des de  la Diputació donaven 55.000 € quan la
Generalitat encara no havia donat res a l’ajuntament, i  diu que el mateix Director de Serveis
Territorials li va dir que es tractava d’un avançament del deute, segons un acord que han arribat
amb la Diputació per a que pagui els 462 €, que suposen aproximadament la meitat del deute. El
Sr. Gibert explica que ell va preguntar què passava amb l’altre meitat i li va respondre que estaven
negociant amb la Diputació.
Per tant, veient aquests números, votaran en contra de la moció. Diu que a més acaben d’aprovar
unes bases per donar ajuts a les famílies amb problemes econòmics, i les famílies que poden
pagar el tiquet del menjador no cal que vinguin a l’ajuntament ni  regalar-los res, doncs la gran
majoria de les famílies que porten els seus fills a les escoles bressol tenen una renda considerable,
per tant no és just que la resta de veïns o pares hagin d’assumir o regalar uns diners a uns pares
que poden pagar. A més, els que realment tenen una renda molt baixa, tenen els Serveis Socials,
però el que també és cert és que aquestes famílies ja no duen els fills a l’escola bressol perquè no
treballen. 

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui demana aclarir el que pensen. Adreçant-se al Sr. Gibert diu
que amb aquesta dissertació econòmic-financera ha posat de manifest novament que pel seu
govern l’educació és una despesa i no pas una inversió, per tant les seves filosofies son tant
distants que estan a les antípodes. Explica que ells sempre defensen que les famílies i els nens
han de tenir dret a l’educació i no vol dir que se’ls hagi de regalar tot, però l’equip de govern el que
intenta és fer negoci a costa dels pares, doncs si estan parlant de fer una taula contra la crisi, i de
que hi ha famílies que han d’optar entre pagar l’aigua i menjar, sembla que aquesta realitat la
ignoren. A més, no poden negar que la situació econòmica de l’ajuntament és bona, doncs s’està
pagant a proveïdors sense problema dins dels terminis que marca la llei, no hi ha problemes de
liquides , han estat cobrant unes quotes de Torreblanca II durant un temps que les obres no han
tirat endavant i han recaptat uns diners per endavant.

Intervé el Sr.Alcalde qui adreçant-se a la Sra. Sánchez diu que és una mentidera.

La Sra. Sánchez demana poder parlar sense que l’interrompin tal com han deixat parlar al Sr.
Gibert. Segueix dient que no està mentint, sinó que està dient una realitat objectiva, una altra cosa
és que no vulguin reconèixer-la,. Tornant al tema de l’educació diu que, per ells, és un negoci i no
una inversió i per tant disten molt del que ells pensen. Comenta que no es tracta de regalar diners
als pares com diu el Sr. Gibert, sinó de que quan un està en política,  ha de decidir amb uns
pressupostos on van els diners que paguen els ciutadans, però ells ho enfoquen d’una manera
que sembla que si  ells decidissin no cobrar als pares el monitoratge que fan les mestres de
l’escola bressol, representa que ho pagarien tots els ciutadans i això seria gravíssim. Però això es
recaptar impostos, per redistribuir, i havent-hi famílies en un municipi tant petit que no poden ni dur
els nens a l’escola bressol, és molt greu, i l’equip de govern no fa res en aquest sentit.
Per acabar diu que ja s’ho esperaven que votarien en contra de la moció, però no que donessin
l’excusa de que la Generalitat no paga, doncs aquests diners han vingut de Diputació i només han
de fer que acceptar-los i justificar amb despeses ordinàries. Diu que no pot ser que es puguin
destinar 8.000 € en un dinar en un sol dia, 110.000 € en la compra d’un terreny que no necessitem
en aquest moment ni en molts anys i en canvi no podem ajudar a les famílies, i aquesta és la
conclusió amb la que ella i el seu grup es queda. 
Pren la paraula el Sr. Masana qui demana que es quedi la moció damunt la taula i la puguin
estudiar entre tots.
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Intervé el Sr. Boada qui explica que la Diputació fa pagaments que la Generalitat no pot fer, i els
socialistes es posen medalles dient que ens donen uns diners extraordinaris, quan realment son
uns diners que els deuen. Diu que si volen els hi explicarà les disbauxes que es varen fer durant el
govern Canongia, i que tot el que ha dit sobre els cobraments de les quotes d’urbanització de
Torreblanca es mentida.

La Sra. Sànchez diu que no es veritat que digui mentides, que l’ajuntament no te problemes de
liquiditat i que s’han anat cobrant els fraccionaments de les quotes de Torreblanca durant aquest
temps en que les obres no s’han acabat.

El Sr. Gibert diu que quan cobrem el que ens deu la Generalitat en podem parlar sobre que fem.
Afegeix que l’ajuntament aporta 550.000 € anuals per les escoles bressol, i pregunta si això no es
apostar per l’ensenyament. Diu que la situació econòmica en la que ens trobem es conseqüència
de les polítiques que s’han dut a terme en d’altres administracions.   

Sotmès a votació  no s’aprova amb el següent resultat a la votació: 

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR X

EN CONTRA X    X X 

ABSTENCIONS   X  X    

1.9.- MOCIÓ PRESENTADA PLE GRUP MUNICIPAL D’ERC, PEL DISSENY I EXECUCIÓ
DEL PLA ESTRATÈGIC PER FER FRONT LA CRISI  I  PER SISTEMATIZAR  ELS
SERVEIS I LES AJUDES SOCIALS. 

Des d’ERC Vacarisses  projectem com a condició  de dret,  garantit  i  exigible,  el  conjunt  de
serveis  i  ajudes socials que l’Ajuntament  de Vacarisses posa a disposició  de les persones
usuàries.

Atès que per  assolir  aquesta condició,  entenem que és indispensable  sistematitzar  l’oferta
global del conjunt d’ajudes i serveis.

Atès que sistematitzant acomplim un  salt qualitatiu en la cultura de gestió, amb una millora en
la qualitat dels serveis i ajudes, i un increment en la seguretat jurídica del conjunt de persones
destinatàries.

Atès que des d’ERC Vacarisses creiem fermament amb la taula per fer front a la crisi, però
entenem que és imprescindible, per a que aquesta tingui un funcionament real, el disseny i
execució d’un Pla Estratègic per fer front la crisi que marqui un horitzó clar, consensuat i amb
objectius concrets.

Per tot el que hem expressat anteriorment el grup municipal d'ERC Vacarisses proposem a
l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S
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PRIMER.-   Sistematitzar el conjunt de serveis i ajudes socials que l’Ajuntament de Vacarisses
posa a disposició de les persones usuàries, de forma ordenada d’acord a cada
àmbit d’actuació específic.

SEGON.-  Dissenyar i implementar el Pla Estratègic per fer front la Crisi.

Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que es tracta de que la població sigui coneixedora dels
ajuts que s’ofereixen des dels Serveis Socials de l’Ajuntament. Comenta que estem davant
d’una nova pobresa i consideren, tal i com ja varen exposar a la Taula per la Crisi, que s’hauria
d’elaborar un Pla Estratègic per aquest motiu.

El Sr. Mendez   diu que hi votarà a favor, tot i que aixó es podia haver posat en marxa en el
govern tripartit. Diu que Vacarisses es un municipi petit, i per tant, el tracte personal que es fa
des  de  Serveis  Socials  creu  que  es  una  bon  sistema per  tractar  els  ajuts  individuals  que
s’atorguen. Planteja la possibilitat de que sigui contradictori el fet de crear una taula per la crisi i
fer un pla estratègic.  

Intervé la Sra. Sànchez qui manifesta el seu acord amb la moció i diu que s’ha de facilitar la
relació entre els usuaris i l’administració i no marejar als ciutadans mes del que es estrictament
necessari i facilitar les coses als ciutadans, fent referència a les tramitacions que es poden fer
dels ajuts de serveis socials. Comenta que també es important tenir un pla estratègic, donada
la situació actual.

Es produeix un debat sobre la necessitat o no d’elaborar el pla estratégic que es contempla a
l’acord segon de la moció, i els assistents acorden que es sotmeti a aprovació amb la inclusió
de la expressió “SI S’ESCAU”,  a l’inici del segon acord, pel que fa referència  al pla estratègic.  

Es sotmet a votació amb l’esmena comentada i s’aprova per unanimitat dels presents.

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR x x x x x x

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

1.10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC,  PER LA CONVERSIÓ DEL
NUCLI  URBÀ  EN  ZONA  DE  VIANANTS,  AIXÍ  COM  LA  MILLORA  DEL  SEU
ENLLUMENAT I LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ZONA D’APARCAMENT.

Aquests són moments difícils per a tots, i pel petit comerç de Vacarisses, també. Al llarg dels
darrers anys,  hem assistit  a una important  pèrdua d’activitats,  especialment  en el  nucli  del
municipi.

Des d’ERC Vacarisses entenem que el nucli de Vacarisses, és una zona estratègica que hem
de fomentar i revitalitzar. Hem de ser capaços de cercar actuacions encaminades a donar-li
vida; fer-lo atractiu tant pels veïnes i veïnes de Vacarisses, com pels visitants. 

Atès que des d’ERC Vacarisses estem convençuts que amb la conversió del nucli  urbà, en
zona  de  vianants  aconseguirem  una  modificació  positiva,  que  beneficiarà  a  tot  el  terme
municipal.
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Atès que  amb la zona de vianants afavorim la creació d’espais públics de descans, de relació;
promovem  la cohesió social i potenciem el comerç de proximitat.

Atès que fer del nucli  un entorn agradable i segur,  augmentarà el nombre de vianants, es
generaran noves sinergies amb el comerç. Estimularà a nous emprenedors a establir-se en el
municipi i potenciarà l’obertura de nous establiments. 

Atès què per assolir aquest entorn  hem de treballar també, amb la millora en l’enllumenat i
aprofitar per establir mesures d'estalvi energètic. I implantar una oferta d’aparcament. 

Atès que l’Ajuntament de Vacarisses, disposa d’un estudi vers la conversió del nucli urbà, en
zona de vianant, aquest es podria fer servir com a base per dur a terme el projecte. 

Per tot el que hem expressat anteriorment el grup municipal d'ERC Vacarisses proposem a
l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S

PRIMER.- Incloure  en  els  propers  pressupostos  municipals,  una  partida  destinada  a  la
conversió del nucli urbà  en zona de vianants. 

SEGON.- Dotar  els  propers  pressupostos  municipals  una  partida  destinada  a  adaptar
l’enllumenat  públic  del  nucli  urbà  per  aconseguir  un  entorn  més  agradable,  i
implantar mesures d'estalvi energètic.

TERCER .- Dotar els propers pressupostos municipals una partida destinada  a adoptar les
mesures necessàries per implantar una oferta d’aparcament al nucli urbà. 

QUART.- Fer arribar aquests acords als comerciants i publicar-los a la web municipal i a la
revista El Terme.

Intervé el Sr. Masana qui diu que venen a ser tres propostes en una, la primera és la d’aprofitar
l’estudi que hi ha, no demanen que s’apliqui l’estudi que hi ha fet sobre convertir la zona de
vianants en nucli, però si que es tingui com a punt de partida. Segueix dient que pensen que no
hauria de ser a tots els carrers, sinó parcialment alguns carrers, doncs creuen que d’alguna
manera això revitalitzaria el comerç que està passant per moments molt difícils; també podria
servir  perquè obrissin  comerços nous,  i  ser  un punt  de trobada per  tots  els  Vacarissencs.
Comenta que el problema que hi ha és el de l’ aparcament, i que fa aproximadament un any es
va aprovar una moció que no s’ha tirat endavant per buscar una zona d’aparcament, i que una
cosa  comportaria  l’altre,  doncs  sense  aquesta  zona  d’aparcament,  si  es  fes  una  zona  de
vianants  al  nucli,  seria  nefast.  Explica  que,  històricament,  si  agafen altres  municipis  de  la
mateixa grandària que Vacarisses o fins i tot més grans, les zones de vianants revitalitzen el
nucli  i  fa que, en molts municipis, les vendes pugin un 15 o un 20 %. Per acabar diu que
pensen que també seria bo fer un canvi en l’enllumenat, saben que hi ha moltes mancances
arreu  del  municipi,  però  creuen  que  aquestes  millores,  com  la  zona  de  vianants  i  la
d’aparcament, no costarien gaires diners, i que el que si seria més car és l’enllumenat, però
amb un enllumenat modern, a la llarga revertiria en estalvi.

Pren la paraula el Sr. Alcalde que li pregunta al Sr. Masana que quan es  refereix a que la zona
d’aparcament tindria un baix cost, a on vol dir.

El Sr. Masana li respon que  hi ha una moció aprovada que parlava d’una zona particular que
s’hagués pogut aconseguir pagant 100 € al mes, i creuen que era un molt bon cost.
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El Sr. Martín respon que el propietari no va voler.

E Sr. Masana diu que no hi estan d’acord, doncs no acaba d’entendre com pot ser que un
ajuntament no pugi arribar a un acord amb el propietari i un particular si.

Intervé el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. Masana diu que suposa que quan parla del nucli
urbà es refereix sobretot al nucli històric, doncs el nucli urbà va des de el carrer del Serrat fins
al  carrer  de  la  Moreneta,i  per  tant,  cal  puntualitzar,  doncs  si  s’arribés  a  aprovar  aquesta
proposta  algun  veí  d’aquests  carrers  podria  demanar  que  fos  per  vianants.  Pel  que  fa  a
l’enllumenat públic diu que ells volen que es millori en el nucli urbà i a la resta del municipi, i en
relació a l’aparcament no s’ha parlat d’on es crearia, i ell creu que el cost seria força elevat.
Comenta que tot i que la seva proposta els sembli bona, hi ha dos factors, l’econòmic i el moral,
que  els  fa  pensar  en  altres  prioritats,  doncs  hi  ha  urbanitzacions  sense  urbanitzar,  sense
clavegueram, sense asfaltar, i això és molt dur. Torna a dir que consideren que tenen tota la raó
quan diuen que tot  això  és necessari,  però no és prioritari,  hi  ha d’altres necessitats  més
urgents i per tant ells s’hi abstenen.

Pren la paraula el Sr.Reollo qui diu que es tracta d’una moció plena de bona voluntat i que toca
la moral  que a l’extraradi  del  nucli  hi  hagi urbanitzacions pèssimes, però el  centre s’ha de
preparar,  doncs  el  comerç  de  Vacarisses  no  existeix  i  això  seria  un  revulsiu  fantàstic  per
generar mes botiguetes i la gent que vingués pugues anar de comerç en comerç i deixar-hi uns
diners. Comenta que consideren el tema de l’aparcament una problemàtica com el tema de les
beques de menjador, mai s’hi posaran d’acord, i  fins i  tot és pitjor el tema de l’aparcament
doncs dins del nucli urbà hi ha pocs recursos per fer un aparcament. Diu que el ple va recolzar
la seva proposta de la passarel·la de Can Serra i ara ell podria ser una mica generós i tenir un
gest votant a favor. Comenta que  CIU hi votarà a favor.

Intervé la Sra. Sànchez qui diu que es compatible fer el que diu la moció i sense deixar de
banda les obres d’urbanització, i que si ens posem a prioritzar ja sabem que hi ha coses mes
importants. Diu que hi votaran a favor.

El Sr. Martin diu que a tots ens agradaria tenir més aparcaments i que aquest tema s’hauria de
parlar en les reunions que es duguin a terme pels pressupostos. Fa referència a les quanties
dels costos que suposa fer el pàrking i la peatonalització segons números d’unes previsions
fetes fa cert temps per l’ajuntament. Diu que el regidor de mobilitat està treballant sobre aquest
tema i que es un debat que s’hauria de tenir amb tota la població. Pel que fa a l’enllumenat diu
que ja hi consta al pressupost d’aquest any , que es va fer el projecte i la informació pública del
mateix i que tenim una subvenció de la Diputació per fer-ho. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui demana al Sr. Masana perquè demanen que ho posin als
pressupostos, si ja van posar en els de l’any passat, les partides d’arreglar l’enllumenat del
Centre Urbà i de l’Eixample.

El Sr. Masana respon que moltes vegades hi ha coses posades als pressupostos i no es fan.

El Sr. Alcalde li respon que pel que fa a les obres i inversions sempre miren de fer-les. 

El Sr. Masana respon que estem a novembre i no s’ha fet.

El Sr. Alcalde diu que li podia demanar l’estat de les obres del nucli urbà i no hi hauria cap
problema, li dirien com està, doncs ara estant esperant que possin els llums de Nadal, doncs
entre l’aprovació del projecte, l’exposició al públic ,etc, ha de passar un temps.
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El  Sr.  Masana  pregunta  si  es  farà  abans  d’acabar  l’any,  doncs  a  vegades  hi  ha  coses
consignades als pressupostos i no es fan. Comenta que hi havia una partida de 140.000 € amb
els que es podia haver fet de sobres i van decidir fer contenidors.

El Sr. Martin li respon que eren 100.000 €.

El Sr. Masana, adreçant-se al Sr. Alcalde diu que si parlen d’ubanitzacions sense urbanitzar,
s’ha de tenir en compte que ell ha estat Alcalde durant 20 anys, rebent diners de l’abocador i
d’altres, i encara estan com estan.

El  Sr.  Alcalde li  respon que ells  justifiquen al  PUOSC una obra de 600.000 € dels  que la
Generalitat els en dona 100.000, per tant ell va demanar que l’ajuntament posés 500.000 € i la
Generalitat 100.000, i això no és un negoci, doncs ja sabien que els 500.000 € no els podien
posar perquè no els tenien. Segueix dient que fer un centre per vianants no costa res, nomes
cal posar unes quantes jardineres, però això no és solució, ha de mirar el municipi que tenim,
per exemple el Lluís fa negoci els dies que es va a les escoles, quan no es va a l’escola no, els
diumenges els pàrquings estan buits matí i  tarda i el que volen els comerciants és tenir un
aparcament davant de la botiga, com passa al Condis i això no poden fer-ho. A més no creu
que peatonalitzant els carrers de Ca la Siona, el Forn , el Tito, faci venir més botigues ni més
gent, i l’opció de pagar 100 € per un pàrquing també la podria fer el comerç. Segueix explicant
que ell personalment va demanar per llogar el terreny de davant del Tito i no el volien llogar, en
canvi al senyor del Bar li lloguen per 100 € al mes. A més diu que els comerciants podrien
moure’s i acordar que amb un tiquet de compra es pogués aparcar allà, tot no pot sortir de
l’ajuntament,  doncs el  pàrquing de 100 € entre deu comerciants surt  a 10 € i  a més seria
exclusiu pel comerç. Adreçant-se al Sr. Masana torna a dir-li que ell va intentar-ho, i que sortien
6 o 7 places perquè de fora se’n perdien 3 o 4 per poder girar.

Pren la paraula el Sr. Masana qui en relació als 100.000 € explica que es va fer un estudi que
valia 500.000 €, que evidentment no es podia fer, igual que es va fer un estudi d’un pàrquing
que valia 2 o 3 milions d’euros, que tampoc s’hagués pogut fer.

Intervé el Sr. Alcalde qui respon que quan els donen una subvenció va lligada a un principal, si
el  principal  és de  600.000 no es pot  dir  ara  adjudicarem per 500.000,  doncs només t’ho
concediran proporcionalment.

El Sr. Masana respon que es pot fer una modificació com van fer ells i fer-los servir per una
altra cosa. Segueix dient que és conscient dels problemes que hi ha a Vacarisses, però una
cosa no va lligada amb l’altra, doncs que el Ventaiol i la Coma estan sense urbanitzar ja ho
saben, però no té res a veure amb això, doncs s’ha de fer un projecte d’urbanització i tot el que
comporta. Explica que el fet es convertir el nucli en zona de vianants, que tal com ha dit el Sr.
Alcalde amb una mica d’idea no costa gaire, a més l’enllumenat ja està fet, per tant amb pocs
diners estaria fet.

El Sr. Alcalde li respon que posar pilones pels veïns val més de 100 €, s’ha de fer ben fet, no
posar només unes jardineres.

El Sr. Masana diu que es podrien fer proves, com s’ha fet a d’altres llocs, però això anava
supeditat a la zona de pàrquing, que encara no entén com li van dir que no i després li lloguen
a un altre per 100 €.

Intervé el Sr. Martín per dir que el que no poden és muntar un pàrquing a l’espera de que
venguin el terreny.
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El Sr. Masana respon que per ell, condicionar una zona de pàrquing és aplanar el terreny i
prou, i que tot i que està d’acord amb el Sr. Alcalde en que els comerciants també podrien fer
alguna cosa, veu a venir que sense comerç tindran un poble mort i la responsabilitat també
serà  d’ells,  per  no  haver  buscat  mesures  i  solucions.  Explica  que  el  nucli  de  vianants
acompanyat  d’altres  mesures  com   fomentar  el  turisme,  podria  ser  una  bona  cosa  per
Vacarisses, doncs no s’està fent res i s’ha deixat aparcat el que van començar a fer ells, quan
el comerç i el nucli en general està passant un mal moment.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, per exemple, el senyor del supermercat Llobet els
va dir que si feien la zona per vianants tancarien, i que el que passa ara és que hi ha molta més
competència. Segueix dient que la zona de davant de la Torrrota, de Ca la Siona, del Forn,
davant de l’ajuntament, és el que hauria de ser la zona per vianants ,i no sap com han de fer-ho
per fer un pàrquing al mig de la zona per vianants. A més torna a dir que el pàrquing de sota de
la Fàbrica sempre està buit, per tant encara que en fessin un altre de 3 milions d’euros, també
estaria buit, doncs la gent el que voldria és un pàrquing a la plaça major per tenir-ho tot ben a
prop, i això no es pot fer.

El Sr. Masana li respon que ell viu en aquella zona i sap els problemes que li representaria la
zona de vianants, però pensa que en general en sortirien beneficiats tots, doncs podria ser un
motor econòmic pel comerç de Vacarisses, com a d’altres llocs, on es mima el comerç perquè
porta gent, riquesa.

El Sr. Alcalde diu que si Vacarisses només en tingués un de nucli estaria perfecte, però resulta
que en té 18.

Intervé el Sr. Méndez qui diu que segueix pensant que la proposta és bona però cal prioritzar
altres actuacions i que segurament amb el temps és molt probable que es duguin a terme la
majoria d’actuacions que demanen, però hauran de passar bastants anys, doncs ara mateix, el
més prioritari, amb tots els seus respectes, és treure algunes urbanitzacions del tercer mon.

El Sr. Alcalde li respon que això s’està estudiant, que s’està fent una feina paral·lela igual que
s’està treballant amb l’enllumenat i d’altres coses, però en funció del cost no poden fer-hi front.

El Sr. Méndez diu que hi ha els diners que hi ha i només es poden gastar en una cosa o en una
altra i per a ells és prioritari fer les urbanitzacions.

Adreçant-se al Sr. Reollo li diu que quan han parlat de la passarel·la de la C58 i l’accès que
comunicaria una urbanització amb l’altra a la zona del Palà vol recordar-li que ho pagava la
Generalitat.

Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que el problema no és que Vacarisses tingui 18 nuclis,
doncs si miren qualsevol població, com per exemple Terrassa, que té 12 o 13 barris , cadascun
d’ells s’organitza per explotar al màxim el seu comerç, però aquí no hi ha comerç a cap nucli, i
els caps de setmana la gent ve al nucli que és on estem ara, i per tant s’ha de promocionar tot
el  que  es  pugui,  i  fer-lo  el  més  atractiu  i  acollidor  per  la  gent  que  vingui.  En  relació  a
l’aparcament de les escoles diu que tenen tota la raó, normalment no hi ha ningú, però això no
treu que es publiciti més la zona d’aparcament per a que la gent que vingui a passejar els caps
de setmana pugui aparcar allà. Segueix dient que és ridícul  el tema de que un comerciant
vulgui l’aparcament a la porta del seu comerç, doncs des de el Tito a l’església hi ha 100 metres

El Sr. Alcalde li demana si realment creu que per 4 places de pàrquing cal fer-lo davant del Tito.
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El Sr. Reollo respon que no, que ja hi ha el de les escoles, però el que passa és que la gent ens
hem tornat molt còmodes, però s’ha de perdre la por a que els comerços tinguin menys clients
si es fa zona per vianants.

El Sr. Alcalde proposa anar l’endemà a tres comerços i demanar-los que en pensen.

Intervé el Sr.Masana qui diu això no és ben bé el que diuen ells, doncs ells demanen que siguin
per  vianants  només  una  part  d’alguns  carrers  i  que  s’hauria  d’estudiar.  Comenta  que  els
comerciants d’alguns pobles on s’ha fet la zona de vianants hi estaven en contra, però si van a
Terrassa o Rubí veuran com funciona.

El Sr. Alcalde li respon que no ens podem comparar amb Terrassa o Rubí.

El Sr. Masana diu que és el mateix cas, que poden fixar-se en algun altre poble més petit.

Pren la paraula el Sr. Martín qui demana al Sr. Masana on es podrien posar més botigues si no
hi ha espais.

El Sr. Masana li respon que si que n’hi ha d’espais.

L’Alcalde explica que la gent es queixa de que els lloguers son cars, diu que ell compra al nucli i
veu els problemes que hi ha, com per exemple al Llobet.

Pren la paraula el Sr. Masana qui torna a dir que creu que es podria estudiar, mirar, provar...

Per acabar el Sr. Alcalde diu que s’està mirant el tema per veure com es podria solucionar.

Es sotmet a votació i no s’aprova amb el següent resultat a la votació:

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR X X X

EN CONTRA      X  X

ABSTENCIONS  X      

1.11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER DECLARAR PERSONA
NON GRATA A MARIA DE LOS LLANOS DE LUNA A VACARISSES

Fa uns mesos la delegada del govern espanyol a Catalunya i ex diputada del PP, María de los
Llanos de Luna, va retre homenatge a ex-combatents de l’Hermandad de Combatientes de la
División Azul que van lluitar al costat de l’exèrcit nazi durant la Segona Guerra Mundial.

En qualsevol país amb una democràcia normalitzada i madura, davant la gravetat d’aquests
fets, comportaria la destitució immediata, però lluny de destitució o dimissió, la delegada del
govern ens mostra, reiteradament, quins són els seus valors democràtics.
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Atès que la delegada del govern espanyol a Catalunya ha deixat molt clar quina és la seva visió
del  paper que han de prendre els  ajuntaments catalans davant  el  procés d’independència,
executant  qualsevol  tipus  d’acció  amb un objectiu  clar:  doblegar  la  voluntat  dels  municipis
independentistes.

Atès que per obtenir dels ajuntaments catalans obediència submisa la delegada del govern ha
interposat un alt nombre de contenciosos administratius en contra dels que han mostrat una
clara postura davant la independència de Catalunya.

Atès  que  des  d’ERC Vacarisses  entenem que  l’assetjament  que  pateixen  els  ajuntaments
catalans és contrari als més elementals drets nacionals i democràtics.

Atès que la delegada del govern ha donat sobrades mostres de quines són les seves idees
sobre la unitat d’Espanya.

Pels  atesos  exposats,  el  grup  municipal  d’ERC Vacarisses  proposa al  Ple  l’aprovació  dels
següents:

A C O R D S

PRIMER.- Declarar persona non grata a Vacarisses la delegada del Govern Espanyol a
Catalunya, María de los Llanos de Luna, exigint al Govern espanyol la seva
destitució.

SEGON.-  Exigir al Govern de l’Estat Espanyol que deixi de subvencionar entitats feixistes
om l’Hermandad de Combatientes de la División Azul o la Fundación Francisco
Franco per atemptar contra els valors de la democràcia.

TERCER.- Transmetre aquest acord a l’Amical de Mauthausen al Parlament de Catalunya,
a la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya i al Ministeri de la Presidència
del Govern espanyol i a l’ANC Vacarisses.

Pren la paraula el Sr. Masana per explicar que presenten aquesta moció per mostrar el rebuig
d’aquesta corporació,  si  s’escau, a les imposicions de la Delegació de l’Estat  que obliga a
l’ajuntament  a hissar  la  bandera espanyola.  Comenta que a la  moció  també hi  ha d’altres
motius que expliciten,com per exemple, condemnar l’homenatge que va retre a l’Hermandad de
Combatientes de la División Azul que van lluitar al costat de l’exèrcit nazi, doncs creuen que
una persona com aquesta no hauria d’ocupar ni un minut més el càrrec que té i a més pensen
que s’ha convertit en la punta de llança del govern espanyol per intentar doblegar les voluntats
de la majoria d’ajuntaments de Catalunya.
El Sr. Masana demana al Sr. Alcalde que es posi en contacte amb l’A.M.I., de la qual en formen
part, i s’assessori legalment dels passos que pot seguir davant l’imposició d’hissar la bandera
espanyola. Segueix dient que fa deu dies va demanar aquest escrit i no li han donat, doncs
sembla ser, pel que ha llegit als diaris, que la carta la va enviar el subdelegat, per tant no tindria
validesa, doncs l’ha d’enviar la delegada del govern, cosa que sabria si s’hagués assessorat
per l’A.M.I..  Explica que la Delegació de l’Estat enlloc de posar-los obstacles hauria d’estar al
costat de l’ajuntament, i utilitzant l’argumentari del Partit Popular quan diuen que ens hauríem
de preocupar pels problemes del país i no de les banderes, i ara ja ho veuen.
Comenta  que  l’A.M.I.  presentarà  una  demanda  contra  la  Delegada  Llanos  de  Luna  per
malversar fons públics  per les demandes constants contra ajuntaments catalans, doncs, en
concret, la Delegada ha obert  184 processos  per diferents aspectes, tots relacionats amb el
mateix. Evidentment, i de moment, els primers 14 han estat desestimats pels jutges i arxivats.

Intervé el Sr. Méndez, qui  diu que la proposta d’Esquerra Republicana pretén declarar persona
non grata a la Sra. Maria de los LLanos de Luna per fer complir la Llei, que és al que està
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obligada, doncs per això ha estat escollida com a Delegada del Govern. Explica que el motiu de
la  proposta  és  per  que  s’ha  hissat  la  bandera  espanyola  al  màstil  de  l’ajuntament  que  li
correspon. Diu que ells ho han demanat reiteradament i per tant hi estan d’acord. Segueix dient
que, amb la proposta, el que es busca és atacar a la persona, enlloc d’atacar a la idea, i no és
la seva manera de fer les coses, doncs ells podrien presentar algunes propostes per declarar
persones non grates a una sèrie d’individus o persones,  des de terroristes fins a persones
d’altres partits polítics, però no creuen que la política de Vacarisses i del seu partit hagi d’anar
per aquí i, per tant, la votaran en contra.

Pren la paraula el Sr. Reollo que diu que ells s’abstenen de parlar d’una persona prepotent,
desafiant, i poc demòcrata.

La Sra. Sánchez, adreçant-se al Sr. Masana diu  que comparteixen el que diu la moció i que per
a ells la Sra. Llanos de Luna no és una persona grata, però sempre diuen que com a institució
no  els  agrada  exigir  a  una  administració  que  cessi  una  persona,  doncs  creu  que  no  és
competència seva i no els hi toca, que hi poden mostrar els seu rebuig, però no els agrada
aprovar mocions en aquest sentit, tal com va passar amb el ministre Wert.

Pren la paraula el Sr. Alcalde, qui diu que ells no comentaran res.

El Sr. Masana diu que no entén aquesta manera de debatre les coses i pensa que patinen en
aquest  aspecte,  doncs  al  menys  haurien  de  tenir  un  respecte  amb  les  propostes  que  es
presenten i defensar el que s’hagi de votar sigui el que sigui.
Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que això de fer complir la llei, quan es dona una medalla a la
División  Azul  que eren franquistes i,que ell  sàpiga,  van suplantar  la  legalitat  a través  d’un
aixecament, i això és molt fort, i que hi hagi gent que encara ho defensa...... 

Intervé el  Sr.  Méndez qui diu que vol  respondre al  que li  ha sorprès,  que és que el  Partit
Socialista segueixi abstenint-se davant de declarar una persona non grata a un municipi, i ja
s’ho trobaran davant dels seus votants.

Es sotmet a votació i no s’aprova amb el següent resultat a la votació:

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR x x

EN CONTRA  x     x  x

ABSTENCIONS     x   

 

1.12.- POSAR EN CONEIXEMENT DEL PLE  DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR 

Vist l’escrit presentant en data 11 de novembre de 2013, pel senyor Xavier de la Vega Ibáñez, 
regidor d’aquest Ajuntament pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, en què 
comunica la seva renúncia al càrrec de regidor.

Atès que a judici d'aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant,  a efectes de procedir a la
substitució,  a la candidata immediata a la llista electoral dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal, essent la senyora Mariana Rios López.
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Atès que per aquesta Alcaldia i Secretaria ha estat ratificada la renúncia al càrrec, garantint-se
així la voluntarietat de l’ interessat en l’ acte expressat.

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de
gener de 2012, va dictaminar favorablement.

En virtut del què disposa la Llei Orgànic del Règim Electoral General,  i la Instrucció de 10 de 
juliol de 2003, de la Junta Electoral Central , al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent

A C O R D

PRIMER.- Prendre  coneixement  de   la  renúncia  al  càrrec  de  regidor  de  l'  Ajuntament  de
Vacarisses  presentada  pel   Sr.  Xavier  de  la  Vega  Ibáñez,  qui  ostentava  de  la
condició de membre de la Corporació des del  28 de març de 2012 en què va
prendre possessió del càrrec. 

SEGON.- Trametre certificació del present acord a la  Junta Electoral Central,  indicant que la
senyora Mariana Rios López, a judici d'aquesta Corporació , li correspon cobrir la
vacant, seguint l'ordre decreixent com a candidata de la llista electoral pel Partit
dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal.

TERCER.- Que una vegada rebuda  la credencial acreditativa de la condició d'electe a favor
de la senyora Mariana Rios López, es notifiqui a la interessada, als efectes de què
prengui possessió del càrrec i en juri o prometi acatament a la Constitució. 

Pren la paraula el Sr. Xavier de la Vega qui explica que la decisió de deixar el càrrec ha estat
per motius personals i vol que quedi clar. Diu que quan el Sr. Canongia li va proposar formar
part de la llista del PSC li va fer il·lusió perquè era  un nou projecte per a ell, i va pensar que
perquè no? Explica que sent membre de l’AMPA durant 8 anys havien aconseguit moltes coses
pel col·lectiu escolar, i va pensar que segurament dins de l’ajuntament podria fer moltes més
coses pel poble, però aquesta sensació s’ha quedat en il·lusions, doncs la sensació és de que
enlloc de ser un equip som rivals,  sense tenir en compte que els que estan seguts allà és
perquè  han estat  escollits  pels  ciutadans de  Vacarisses  i,  per  tant,  demana que  es  deixin
d’atacs,  recriminacions  i  comencin  a  mirar  tots  plegats  pel  futur  dels  vacarissencs  i
vacarissenques. Per acabar vol agrair a tothom el que li han ensenyat, però sobretot a la Sra.
Sánchez.

Intervé el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. De la Veg, diu que, amb les grans diferències que
existeixen al consistori, de pensament i ,moltes vegades, de forma entre els mateixos regidors,
està convençut que tots ells tenen una visió d’ell  de “bona gent”. Per la seva part diu que,
durant el poc temps que s’han conegut el tracte personal ha estat excel·lent, i ha de reconèixer
la feina i aportacions que ha realitzat, tan a nivell institucional com a nivell de la feina realitzada
per als ciutadans de Vacarisses, i això li han d’agrair. Per acabar, vol dir-li que el trobaran a
faltar i que el Partit Popular estarà disposat a escoltar-lo, i un cop més, gràcies.

Pren la paraula el Sr. Masana qui subscriu el que ha dit el Sr. Méndez, i té poc a afegir, doncs
creu que tothom que es vol dedicar al mon de la política dins de l’àmbit municipal ho fa pel bé
del poble de Vacarisses, i el Sr. de La Vega no ha estat una excepció, i per tant vol agrair-li la
feina feta i dir-li que es seguiran veient.

Intervé el Sr. Reollo, qui adreçant-se al Sr. De La Vega, li diu que no sap quines intencions té,
però que li  vol  demanar que torni  allà d’on ve,  doncs la feina que hi  feia era excepcional.
Segueix dient que, segons el correu que els va fer arribar, està decebut pels enfrontaments que
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hi ha, però vol dir-li que  els enfrontaments es donen perquè tenen diferents punts de vista,
però quan surten al carrer, entre la oposició i el govern hi ha una germanor impressionant. Per
acabar diu que el trobarà a faltar i li desitja molta sort.

La Sra. Sánchez diu que, com a companya d’ell, li sap molt greu que plegui. Segueix dient que
l’entén perquè avui  dia estar  en política no és gens fàcil  per ningú,  i  ell  té una feina amb
responsabilitat, té fills petits, i a vegades és molt difícil compatibilitzar tot això amb la política, i
ell s’estima molt la família, els seus fills i la seva dona, i aquests dos anys, tot i que ha gaudit i
participat,  se li  ha fet una mica feixuc el no poder compatibilitzar  la política amb la família.
Comenta que amb això no hi té res a dir, que sap que seguirà al grup i treballant junts, i vol dir
que el Sr. De La Vega és tal i com l’han vist i l’han conegut, una persona noble i amb un gran
cor. Per acabar vol agrair-li la feina feta.

Intervé el Sr. Serna qui, en nom de Veïns per Vacarisses ,vol agrair la feina feta pel Sr. De la
Vega, del qui tothom ha dit que és una persona afable, i diu que ell hi ha tingut molt bona
relació i la seguirà tenint. Per altra banda també vol donar la benvinguda a la Sra. Ríos, qui
entrarà en el seu lloc  tot i que encara que no hagi pres posició del càrrec. Segueix dient que
per part de Veïns se sent dolgut, perquè recorda que al principi de la legislatura un regidor del
seu partit va presentar la dimissió per motius que ara no venen al cas, i va notar per part de
l’oposició un atac directe a Veïns per Vacarisses i encara no sap per quina raó, i vol deixar-ho
palès, doncs es van dir moltes coses i no vol entrar-hi, però vol dir que li  dol molt aquesta
actitud de l’oposició.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que va conèixer al Sr. De la Vega fa uns anys,quan
estava a l’AMPA i ell era regidor, i sap que va treballar molt en temes d’ensenyament ,sobretot a
Font de l’Orpina i recorda que en aquell moment li va dir a l’Alcalde que el President de l’AMPA
de Font de l’Urpina tenia molta empenta i  ganes de fer coses,  i  ara torna a dir-ho perquè
realment és així. Segueix dient que ha passat per aquí durant una etapa molt curta, però com a
persona  li  honora  el  seu  comportament  amb  un  respecte  sempre  amb  tothom,  i  en  nom
d’U.I.P.V i de l’ajuntament li desitgen el millor i que segueixi sent bona persona.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que sempre que plega un regidor es parla de crisi  de partit,  i
recorda el dia que la Sra. Sánchez es va aixecar del Ple i com es va quedar el Sr. De La Vega.
Per acabar diu que com a Alcalde i com a persona li agraeix el seu temps dedicat al municipi i
també a l’AMPA, i si no hagués estat perquè es van avançar els socialistes l’hagués fitxat ell,
per bona persona i per treballar pel poble. Per acabar li diu  que com a polític ha vist que a
vegades es sacrifica temps d’estar amb la família, i li desitja sort a la vida.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV.

A FAVOR X X X X

EN CONTRA       

ABSTENCIONS      X  X

2.- SOBREVINGUTS.

No n´hi ha.

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA
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3.1.- DONAR  COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 23 I 30 DE SETEMBRE DE 2013, 7, 14, 21, I
28 D’OCTUBRE DE 2013,  I 4, 11 I 18 DE NOVEMBRE DE 2013.

             Es dona compte de les actes de la junta de govern local de les sessions celebrades
des  de  l’última  sessió  plenària  ordinària,  les  minutes  de  les  quals  s’han  entregat
juntament amb la convocatòria d’aquest ple.

3.2.- DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DICTATS  DES  DE  LA  CELEBRACIÓ  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 235/2013, de 24/09/2013, al 291/2013,
de  20/11/2013),  (Medi  Ambient,   del  13/2013,  de  26/09/2013,  al  18/2013,  de
08/11/2013),   (Serveis  Municipals  ,  del  44/2013,  de  25/09/2013,  al  63/2013,  de
21/11/2013),  (Sanitat  i  Consum,  del  35/2013,  de  01/10/2013,  al  46/2013,  de
20/11/2013),  (Urbanisme, del  86/2013, de 23/09/2013, al  126/2013, de 18/11/2013),
(Ensenyament, del 24/2013,de 26/09/2013, al 34/2013, de 20/11/2013),  (Acció Social,
Cooperació  i  Solidaritat,  del  24/2013,  de  25/09/2013,  al  34/2013,  de  25/10/2013),
(Seguretat  Ciutadana  i  Emergències,  del  31/2013,  de  20/09/2013,  al  36/2013,  de
19/11/2013),  (Cultura, el  29/2013, de 08/10/2013), (Indústria, Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme,  l’ 11/2013, de 14/11/2013), (Joventut,  el 7/2013,  de 04/10/2013),
(Comunicació,  del 4/2013, de 25/09/2013, al 5/2013, de 21/10/2013), (Gent Gran, del
4/2013, de 23/09/2013, al 6/2013, de 21/10/2013). 

             Es dona compte dels decrets relacionats, signats des de l’última sessió plenària
ordinària. 

3.3.- DONAR  COMPTE   DEL NOMENAMENT  DE  PERSONAL  FUNCIONARI  I  DE  LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

3.4.-  DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S’HAN
TRAMÉS AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENERAL DE
POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE
LA LLEI 15/2010 (3R.TRIMESTRE 2013).

INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ

En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a:

L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2013.

FETS

El  dia  6  de  juliol  de 2010,  es  va   publicar  en  el  BOE la  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals
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si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del
pressupost de despeses).

Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses.

FUNDAMENTS DE DRET

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques.

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració
General  de l’Estat,  que  ha d’incloure necessàriament  el  nombre  i  la  quantia  global  de les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.

2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei.

3.  Els  tresorers  o,  si  no,  els  interventors  de  les  corporacions  locals  han  d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.

4. Sense perjudici que es pugui presentar i  debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus
estatuts  d’autonomia  respectius,  tinguin  atribuïda  la  tutela  financera  de  les  entitats  locals.
Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats.

5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part
de les administracions públiques.

Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi  de manifest  el  compliment dels  terminis
previstos en aquesta Llei  per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament,  que inclourà
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents  en les quals s’estigui
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents
del  Ministeri  d’ Economia i  Hisenda i,  en el  seu  respectiu  d’ àmbit   territorial ,  als  de les
Comunitats  Autònomes que,  d’acord  amb els  seus respectius  Estatuts  d’ Autonomia,  tingui
atribuïda  la  tutela  financera  de  las  Entitats  locals,  sense  perjudici  de  la  seva  possible
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament.

Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com
annexes.
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Atès  que   l’  informe referent  al  3er  trimestre  de  l’any  2013 ja  s’han  presentat  als  òrgans
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, al Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.

Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE :

Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa:

Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals.

4.  La Intervenció o òrgan de l’entitat local  que tingui atribuïda la funció de comptabilitat  ha
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la
seva  anotació  en  el  dit  registre  i  no  s’hagin  tramitat  els  corresponents  expedients  de
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la paraula el Sr. Alcalde que informa de que es farà una assemblea amb els veïns de
Torreblanca  II  i  Carena  Llarga  el  proper  dissabte  a  la  Fàbrica  per  tancar  les  obres  de
Torreblanca i el 14 de desembre es farà una altra assemblea amb els veïns de La Coma al
Casal de Cultura per informar-los del projecte del clavegueram.

Per  altra  banda  explica  que  per  part  de  l’equip  de  govern  es  va  fer  una  denuncia  per
suplantació d’identitat d’alguns regidors al twitter. 

A continuació, pren la paraula la Sra. Singla qui comenta que el dia 25 de novembre es va
commemorar el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere. Explica que aquests any s’han
produït  45 víctimes mortals,  3 d’elles a Catalunya i  a més hem de lamentar  també les 45
famílies  que  queden  destrossades  per  aquesta  causa.  Segueix  dient  que  la  major  part
d’aquestes víctimes no havien interposat denúncia prèvia.
Explica que el diumenge al matí l’ajuntament va organitzar una sèrie d’actes per commemorar
aquest dia, una caminada solidària a la Torrota on hi van penjar un gran llaç lila, també una
marxa i en acabar es va fer la lectura del manifest a càrrec de la Mónica Ardid, i qui volgués
podia  deixar  escrits  els  seus desitjos.  Segueix  dient  que li  agradaria  destacar  la  important
participació dels alumnes de les escoles Pau Casals, Font de l’Urpina, l’Institut i els joves del
Punt de Vol i diu que ho considera important perquè es vital tractar aquests problemes des de
la infància, perquè en el futur això no passi. Diu que el dia 27 es van fer dues xerrades a
l’Institut per a alumnes de 4art d’ESO a càrrec de l’Associació Candela. Per acabar vol agrair a
tothom la participació, i  també la col·laboració de totes les entitats i associacions.

Seguidament el Sr. Salvador Martín llegeix el següent manifest:

 MANIFEST INSTITUCIONAL 25 DE NOVEMBRE DE 2013: DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
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Avui,  25  de  novembre,  Dia  Internacional  contra  la  Violència  envers  les  Dones,  les
administracions  i  la  societat  civil  volem expressar  el  nostre  rebuig  més  rotund  a  aquesta
violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència que ens obliga a
esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i eradicar-la.

La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència física,
violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es pot manifestar
en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en l’assetjament sexual i per raó
de sexe, o en l’àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació genital femenina,
els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb la violència contra els
drets sexuals i  reproductius i  qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat,  la
integritat o la llibertat de les dones.

Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador comú: la
violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials. Per això, les
intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el sistema que la
sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes que, en
molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.

Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que les
causes que  les  generen  són  multifactorials  i,  per  tant,  requereixen  d’un  treball  coordinat  i
transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies competents.
Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del Govern de la Generalitat,
dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa de la societat civil
organitzada,  de  les  entitats  i  associacions  de  dones,  i  de  totes  aquelles  persones  que
individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.

És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista amb
actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment en la
població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d’evitar relacions desiguals.

És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les dones
sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat.

D’aquí  la  importància  d’intervenir  en  els  grups  de  població  més  jove.  La  prevenció  de  la
violència  passa  per  la  construcció  de  nous  models  de  relació  entre  els  sexes,  basats  en
l’equitat,  el  reconeixement  i  el  respecte  a  la  diferència,  i  potenciant  la  paraula,  el  diàleg  i
l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en contextos que afavoreixin
l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, és una realitat constatable que en l’àmbit
educatiu, tant en el de l’educació formal com en el de l’educació no formal, existeix una bona
oferta de recursos, materials i experiències per abordar la prevenció de la violència masclista.

L’objectiu  és,  doncs,  acompanyar,  recolzar  i  capacitar  les  persones  joves  i  donar-los  els
elements  de  reflexió  i  les  pautes  necessàries  perquè  actuïn  amb  el  convenciment  que  la
violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els efectes entre dones i homes s’han de
comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat.

Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això, seguirem
treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d’avui, i també les
generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. Serna li explica que els usuaris de les
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pistes de petanca demanen que s’instal·li alguna mena d’il·luminació, perquè a l’hivern, que es
fa de nit molt aviat, no s’hi veuen per jugar.
Per altra banda ,en relació a l’espai lúdic de la gent gran, vol recordar que va ser una proposta
presentada pel seu partit, aprovada pel conjunt de grups municipals i que es va traslladar a la
Diputació,  que fins al  moment no l’ha fet.  Segueix  dient  que el  seu partit  té  representació
parlamentaria a la Diputació i per tant els han adreçat una sèrie de preguntes per a que ho
posin en marxa, però a dia d’avui no han obtingut resposta i no troben bé que no es tingui en
compte a la gent gran de Vacarisses, tal i com es mereixen.
En relació a la C-58 informa que, a una reunió celebrada al Parlament pel Departament de
Territori i Sostenibilitat ,es va acordar analitzar l’accés a la C-16 en sentit Terrassa i també que
la instal·lació dels tres radars estarà acabada a finals d’any. Per altra banda comenta que, pel
que fa a la proposta de la passarel·la a la C-58 i accés al Palà que van presentar al darrer Ple i
va ser aprovada per tots els grups municipals, es va dur al Parlament, però encara no han
obtingut resposta.

Intervé el Sr. Serna qui, en relació a l’enllumenat de la zona de la petanca, explica que amb la
llum del camp de futbol s’il·luminen les dues pistes que queden darrera de la porteria, i les
pistes de dalt creu que arreglant les tres faroles que hi ha n’hi haurà prou,i si cal, canviaran les
bombetes i en posaran de més potents.

Pren la paraula el Sr. Masana qui comença fent les seves preguntes:
Hi ha prevista alguna actuació allà on hi havia l’antiga deixalleria?
Perquè l’ajuntament no publica a la web actes que ell mateix organitza o coparticipa?
El camí que baixa del cementiri des de l’alzina del Blasi al pont del Sellarès hi ha una part que
és molt ampla perquè s’atura a l’alzina, està previst seguir?
Un usuari del pavelló els ha fet arribar la queixa de que hi ha moltes màquines espatllades i es
troba deixat.
El camí vermell, a l’alçada del pont trencat, quan plou l’aigua surt per sobre de la claveguera,
per tant les aigües fecals que deuen venir de Can Serra acaben a la riera, hi ha previst fer
alguna actuació?
Algun veí  del  c/Montserrat es queixa de que a la part de baix es torna a aparcar amb el
conseqüent perill que això representa.
Com està el conveni amb la Policia de Viladecavalls?
Com va anar la campanya de l’estiu de recollida de claus per part de la Policia?

Per  altra  banda  vol  donar  la  benvinguda  a  una  nova  entitat  cultural  que  s’ha  format  a
Vacarisses, creu que és important que es formin entitats culturals doncs son coses que venen
de l’àmbit privat i des de l’ajuntament se les ha de mimar, i no se les mima prou ni se les tracta
bé a moltes de les entitats del municipi, i es pot fer molt millor.

En relació a la cuina pròpia de l’escola Pau Casals, explica que ells com a grup parlamentari
van  adreçar  una  pregunta  a  la  consellera  Irene  Rigau,  i  la  seva  resposta  va  ser  que  la
competència és de l’ajuntament i que per tant la responsabilitat d’equipar aquesta cuina ha de
ser de l’ajuntament i no pas la Generalitat, com els va dir una vegada el regidor.

Adreçant-se al Sr. Alcalde, en relació a les entitats, li diu que hauria d’anar a molts més actes
dels que va. 
Per altra banda explica que en relació als arguments que van donar per no votar a favor una
moció per a que els tributs anessin a l’hisenda catalana, vol informar-los que ja ha sortit una
sentència de l’ajuntament d’Alella, doncs va passar el que el Sr. Alcalde havia dit, després de
que  l’ajuntament   diposités  els  diners  a  l’hisenda  catalana,  aquesta  ho  va  tramitar  tard  a
l’Agència Tributaria estatal i la sentència diu que si es fa dins del termini no passa res, per tant
el vol animar a que faci aquest pas, i existint aquesta sentència ja no pot dir que no ho vol fer.

El  Sr.  Alcalde li  demana on està aquesta sentència,  doncs com ja sap depèn del Tribunal
Suprem.
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El Sr. Masana li respon que ell li ha explicat com ha anat i si vol pot posar-se en contacte amb
l’alcalde d’Alella o, si hagués consultat a l’A.M.I. també li haguessin dit.
Per acabar vol comunicar que en relació a la C-58, parlant amb el diputat de la comarca en
Marc  Sanglas,  van  plantejar-se  si  hi  havia  la  possibilitat  de  que  hi  hagués  algun  acord
d’esmena per introduir en els pressupostos del 2014 una partida per col·locar New Jerseys a la
C-58.  El  Sr.  Sanglas es va  reunir  amb el  representant  de Convergència  i  es farà  aquesta
esmena en els pressupostos del 2014, i per tant hi haurà una dotació econòmica per les New
Jerseys, el que troba que es una bona notícia.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que tots aquests acords li agradaria veure’ls quan els tingui, doncs
n’ha  sentit  molts  d’acords  de  la  Generalitat,  com que obririen  l’autopista  i  al  final  sempre
queden en res.
En relació a l’antiga deixalleria diu que l’està fent servir la brigada.

Pel que fa les publicacions dels actes pot ser que algun s’hagi escapat.

El Sr. Masana respon que està parlant de l’últim que es va fer a la Tapa Cultural per l’entitat
Cul-actiu, que es van trobar amb una cursa d’obstacles.

El Sr. Alburquerque respon que ell no n’ha posat cap d’obstacle, i no vingui a dir mentides,
doncs si el problema és que no es va publicar a la web, ara no se n’en recorda, però si va ser
així li demana perdó.

El  Sr.  Masana  li  diu  que  des  d’un  començament  la  seva  resposta  havia  de  ser  aquesta,
demanar disculpes i no dir-li mentider com a fet.

Pren la paraula el Sr. Alcalde, qui diu que analitzant el tema fredament, diu que el cartell que
van fer li va agradar molt, doncs estava molt ben fet, però no vol entrar en la importància de
cadascú.

El Sr. Masana respon que això està estipulat.

El Sr. Alcalde li respon que si no es va publicar a la web no passa res, doncs estava el cartell
penjat a la porta de l’Ajuntament.

En relació al camí del cementiri respon el Sr. Martín que ha estat un error del maquinista que
està fent els camins del Pla de Prevenció d’Incendis i aquesta setmana està previst que ho
arreglin. Segueix dient que ahir mateix va parlar amb el tècnic de Diputació que supervisa les
obres.

Intervé el Sr. Alcalde per explicar que aquestes obres estan subvencionades per l’A.D.F. i son
ells qui se’n cuiden directament, amb la supervisió de la Diputació.

Pren la paraula el Sr. Serna qui ,en relació a l’estat de les màquines del pavelló, explica que
n’hi ha hagut una d’espatllada des de l’estiu, perquè la casa ja no subministra l’eix que s’havia
trencat.  Diu  que  altres  vegades  l’encarregat  de  manteniment  del  poliesportiu  havia  soldat
aquest eix, però després d’un ensurt amb un usuari es va decidir deixar la màquina fora de
servei. Per acabar diu que en aquests moments totes les màquines estan en funcionament.

En relació al c/ Montserrat el Sr. Alcalde diu que si aparquen allà suposa que s’hi estan posant
multes, doncs la Policia ha de fer complir les normes de circulació sense que ells ordenin res.
Pel que fa al conveni amb Viladecavalls diu que des del canvi de govern d’aquell ajuntament
s’està a l’espera de que s’organitzin.
Pel que fa a les claus entregades a la Policia aquest estiu el Sr. Martín respon que ara no té les
dades ,però que ja li passarà.
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Intervé el Sr. Gibert qui en relació a la cuina de l’escola Pau Casals els agraeix tot el que han
fet malgrat que la resposta ha estat la que ha estat. Explica que ells per part seva també van fer
un escrit als Serveis Territorials i els van dir el mateix, que la cuina estava feta i de l’equipament
se n’havien de fer càrrec els usuaris i en tot cas el gestor. Segueix dient que ells han demanat
algun pressupost, però estan buscant altres alternatives, i per sort l’empresa que tenen ara ha
millorat  molt  el  servei,  el  menjar  arriba  en  millors  condicions,  més  calent,  però  continuen
treballant per aconseguir millorar la qualitat.

El Sr. Masana respon que el projecte que hi ha a la Font de l’Urpina no és el mateix que aquí,
allà els nens intervenen, cosa molt important i és per tot això que seguiran insistint en que es
construeixi aquesta cuina.

El Sr. Alcalde respon que en el cas de que es construeixi, els costos de menjador canviaran, el
tiquet de menjador s’encarirà per cobrir les despeses de personal.

El Sr.Gibert diu que creu que la prioritat que hi havia el curs passat ara no hi és, doncs la
problemàtica que hi havia per que arribava el menjar a una temperatura no massa adequada,
entre d’altres, s’ha millorat molt  i per tant pensen que no hi ha aquella urgència que hi havia fa
un any.

El Sr. Masana respon que el projecte que expliquen a ell li sembla molt bé, i és molt pedagògic,
intervé el fet de que els nens entrin a la cuina i sàpiguen què mengen ,i aquí costa de fer.

El Sr. Gibert diu que la Generalitat ,al fer les escoles, dotava algunes de cuina i d’altres d’office,
i tot i sabent que es tractava d’una escola gran amb molts usuaris van fer un office, i ara ha de
ser l’ajuntament i els usuaris els que ho paguin.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui vol fer esment de que en el ple passat es va aprovar la
modificació de planejament que afectava al Nucli i l’Eixample, i vol demanar a la Sra. Singla
que  doni  explicacions  perquè  en  un  dels  convenis  que  s’inclouen  al  planejament  que  fa
l’ajuntament amb particulars, un d’aquests particulars és el seu marit, i com ja sap o hauria
d’haver estat informada, no podia emetre vot.

Per  altra  banda,  en  relació  a  la  suplantació  al  twitter  va  llegir  un  article  a  la  premsa,  i
adreçant-se al Sr. Alcalde, demana que siguin més prudents quan fan les seves declaracions,
perquè ja han donat per fet que al darrera hi ha un partit polític, amb el seu comentari “hi ha
gent que creu que en política tot s’hi val”.

També demana al Sr. Alcalde que estiguin una mica a l’alçada de les coses, doncs del seu grup
han plegat dos regidors, un ex Alcalde a qui ell l’últim dia, com avui el del Sr. De la Vega, va
tenir el do de la inoportunitat retraient-li coses, i avui el Sr. Serna ha fet el mateix respecte al
que tocava dir. Per tant demana, igual que el Sr. Méndez, una correcció en les formes, doncs ja
n’hi ha prou de dir-los mentiders i de que tot ho van fer malament, tot és opinable, però ja està
prou ofesa i diu que la propera vegada que li diguin mentidera en un ple s’aixecarà  i marxarà,
doncs no toleren les opinions.

Per altra banda diu que van demanar per instància l’estat d’execució del pressupost i vol saber
quan en disposaran, i vol preguntar-li a l’Alcalde què és per ell una taula contra la crisi, quina
importància li dona i quins recursos econòmics pensa comprometre-hi.

Adreçant-se al Sr. Llorens li demana quines actuacions ha fet el govern per tal de treballar en
favor de la millora de l’accés a l’habitatge per la gent que han estat desnonats, si han continuat
negociacions  pel  tema  dels  lloguers  socials  i  si  s’han  començat  a  parlar  o  treballar  les
propostes de la última trobada.
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Segueix dient que vol fer palès el seu malestar perquè el Sr. Alcalde els acaba d’informar de
que dissabte hi ha una reunió pel tancament de les obres de Torreblanca II, i per tant ha faltat
novament a la seva paraula, doncs es van comprometre a principis de la legislatura que els
farien una reunió monogràfica sobre les obres de Torreblanca II, que necessitaven temps per
posar-se al dia, però lamentablement desprès de dos anys llargs no han tingut ni una sola
informació per part seva, encara estan esperant aquest monogràfic i ja estan tancant les obres,
per tant se sent faltada de respecte i suposa que els seus companys d’oposició també. Diu que
ells  els  deien  que  feien  les  comissions  informatives  per  cobrar,  però  ells  donaven  moltes
informacions, tan les que anaven al Ple per dictaminar com les que no hi anaven ,i en canvi ara
se n’assabenten de les coses pel diari.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació al sentit del vot de la Sra. Singla, diu que no era
incompatible i per tant quan ella va demanar si s’havia d’abstenir o no li van dir que podia votar
perfectament.

La  Sra.  Sánchez  diu  que  ella  ha  demanat  explicacions  a  la  Sra.  Singla  i  esperava  que
respongués ella, o és que no té capacitat o el Sr. Alcalde la té anul·lada i no la deixa parlar.

El Sr. Alcalde li respon que per descomptat que la deixa parlar, però que el que li pugui dir ella
és el mateix que ha contestat ell. Sabia que hi havia un conveni amb el seu marit, el mateix que
hi havia amb els altres veïns d’aquest sector, i després de consultar-ho amb el secretari i saber
que no era incompatible, va votar.

La Sra. Sánchez respon que ella parla d’ètica.

El Sr. Alcalde diu que hi ha transparència i podria haver consultat el conveni el dia del ple.
Pel que fa al twitter no li sembla que hagin acusat a cap partit polític, perquè no saben qui son.
L’execució del pressupost ja la té a punt i li donaran al sortir.
En relació a la taula contra la crisi diu que per ara no hi ha diners i depèn de les idees, es
parlarà de les accions que s’han de portar a terme, i es valorarà si es poden posar diners o no.
Segueix dient que per part de la regidoria de Promoció Econòmica ja s’estan fent accions i
s’està estudiant a nivell de pressupost què es pot fer, i en el cas de que es proposi una idea
meravellosa ja hi destinaran recursos.

Pren la paraula el Sr. Llorens qui en relació al tema d’accés a l’habitatge a Vacarisses, fa un
seguiment a diferents nivells. Pel que fa a nivell de l’estat espanyol és obvi que les entitats
financeres, també les del municipi, s’acullen al codi de bones pràctiques que en el seu moment
es van publicar al Butlletí Oficial de l’Estat, i per tant les entitats financeres et remeten a aquest
codi del decret corresponent a l’estat. Segueix dient que, pel que fa a la Generalitat, també en
fa un seguiment exhaustiu i totes les mesures que es van prenent estan restringides als 70
municipis que tenen necessitat d’habitatge social, i per tant, Vacarisses no hi apareix, potser si
Terrassa, Rubí o Sant Cugat. A nivell de comarca estan pendents de les accions que pugui
prendre el Consell Comarcal, i des d’una reunió del dia 20 a la que va assistir una tècnica de la
casa no tenen cap més novetat.

Intervé la Sra. Sánchez qui diu que la seva pregunta era que s’ha fet a nivell local.
El Sr. Llorens li respon que s’han anat a veure a les entitats financeres i aquestes s’acullen al
que està previst a nivell estatal.

La Sra. Sánchez demana amb quina entitat en concret s’ha parlat.

El Sr. Llorens respon que amb l’oficina del BBVA de Vacarisses.

Intervé  el  Sr.  Alcalde  qui  en  relació  al  monogràfic  de  les  obres  de  Torreblanca  II  estaven
esperant  que  s’acabessin  les  obres,  que  sortís  pel  preu  que  es  va  donar  als  veïns,  els
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desperfectes... Diu que no recorda si es van comprometre o no, però creu que no cal. Explica
que els veïns demanaven un ple extraordinari per les obres,però es farà una assemblea a la
que hi estant convidats, i no demanaran el D.N.I. com a l’assemblea que va fer l’anterior equip
de govern.

La Sra. Sánchez diu que lamenta novament el tracte a l’oposició sistemàticament.

Torna a intervenir el Sr. Alcalde i diu que el mal tracte l’han tingut amb ells des de el primer dia,
doncs s’ha fet la pitjor obra que s’ha fet i no s’ha volgut reconèixer res.

La Sra. Sánchez diu que van prometre una reunió demogràfica tal com ells van fer quan U.I.P.V
era a l’oposició, i adreçant-se al Sr. Alcalde diu que ell no hi era, doncs estava de Vacances.

El Sr. Alcalde diu que si vol que li tingui un respecte primer l’ha de tenir ella, doncs ell no estava
de vacances, hauria de mesurar les seves paraules, que el seu company que han perdut si que
és una bona persona, i que està clar que per la gestió de les obres van perdre dos regidors.

La Sra. Sánchez diu que una persona del públic li ha insultat i ho ha sentit perfectament, i ell
hauria de demanar un respecte per part del públic i no permetre això.

El Sr.  Alcalde li  respon que ella les deixa anar i  no diu mai totes les veritats, el tema dels
aplaçaments que la gent ja ha pagat, quan sap que això és misèria, i ha dit que amb els diners
de les obres que van pagar els veïns han pogut tirar el pressupost ,i això no és així.

La Sra. Sánchez li respon que no ha dit això, que no escolta, i malinterpretar tot el que diu o no
l’entén, però no sap el que passa.

El Sr. Alcalde adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que l’interromp cada vegada que parla.

La Sra. Sánchez li respon que no es cert, sinó que quan a ell li interessa hi ha diàleg, però quan
no li interessa no, i si hi hagués un ordre això no passaria.

El Sr. Alcalde diu que no s’entendran mai, però ell reconeix la seva culpa i demanarà perdó als
veïns, en nom de l’ajuntament, a l’assemblea de Torreblanca, per la gestió de les obres, doncs
s’hagués pogut millorar molt aquest projecte, i no hi ha hagut consens aquests quatre anys, per
tant quan ara fan servir la paraula consens toca els cors de molts, doncs aquí s’han tancat
portes, si no estaven d’acord s’ha buscat una solució paral·lela, el PAPUS.

La Sra. Sánchez li recorda que la primera acció de govern va ser destituir aquesta gent per un
decret sense parlar-ne, això no és diàleg.

El Sr. Alcalde li respon que el veïns han d’anar a una, que ell mai, en cap urbanització, ha
separat als veïns, i si surten pegues al projecte s’ha d’explicar, i aquí no s’ha fet, doncs ell
mateix en un ple anterior a les eleccions va venir a dir que no li sortien 3 milions, li podien haver
dit, un milió i mig de preus contradictoris, s’han fet altres coses, s’ha canviat formigó, la riera....
però no li van dir, i realment s’han fet 3 milions menys. Segueix dient que és difícil i potser no
en sabien prou, però encara no ho reconeix. 
Essent les 22 hores i 55 minuts, el senyor alcalde president dóna per finalitzada la sessió de la
qual estenc la present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT, EL SECRETARI,

Salvador Boada i Guàrdia  Joan Amengual i Tomé
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