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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 27 DE 
MARÇ DE 2014 
 
 
Vacarisses, 27 de març de 2014, 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 
Antoni Masana i Ubach 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
 
Excusa la seva absència la regidora Mariana Rios López 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que hi ha un veí que va demanar intervenir al Ple i per 
tant dona la paraula al Sr. Secretari per a que llegeixi els articles del ROM indicats. 
 
A continuació el Sr. Secretari llegeix literalment: 
 
“ Article 56.c : Els ciutadans poden demanar la intervenció oral davant els òrgans municipals, 
les sessions dels quals siguin públiques, sempre que ho notifiquen a l’alcalde amb una 
antelació mínima de dos dies abans de l’inici de la sessió, mitjançant escrit presentat al registre 
d’entrada general de l’ajuntament. La intervenció consistirà en exposar les seves opinions 
sobre temes d’interès general o en la proposta d’iniciativa sigui per l’òrgan en qüestió. 
 En qualsevol cas serà potestat de l’alcalde permetre l’ús de la paraula abans o desprès de la 
sessió plenària o fins i tot suspendre-la momentàniament, si bé aquest últim cas amb caràcter 
excepcional. Mai no es farà ús de la paraula en el decurs de la sessió.” 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que el Sr. Josep Domènech ha demanat la paraula, però no es 
discutirà res i seguidament començarà el Ple. 
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El Sr. Masana abandona la sala essent les 20:03 hores. 
 
A continuació el Sr. Alcalde explica que a petició del Partit Popular és farà un minut de silenci 
per la mort de l’expresident del Govern Adolfo Suarez.. 
 
El Sr. Masana s’incorpora a la  sessió plenària. 
 
 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 

1.1.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRI A CELEBRADA EL DIA 30 
DE GENER DE 2014 I  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL  DIA 3 DE MARÇ DE 
2014. 

 
Sotmeses a votació s’aproven per unanimitat dels presents assistents a les 
esmentades sessions. 

 

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

A FAVOR  X  X  X X  X  X 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 

 
 
1.2.-  PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ INICIAL D E LA MODIFICACIÓ DE 

FITXER AMB DADES DE CARACTER PERSONAL  
 
L’Ajuntament de Vacarisses als efectes de garantir i protegir les dades de caràcter personal, 
conforme allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i  la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció 
de Dades,  en sessió celebrada pel Ple de la Corporació , el 25 de maig de 2006, va aprovar  
inicialment la creació dels FITXERS AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT DE VACARISSES,  disposició de caràcter general que esdevingué aprovada 
definitivament amb caràcter automàtic, després de ser sotmesa al procediment  fixat per 
l’ordenament jurídic  i no haver estat objecte d’al.legacions ni reclamacions. 
 
Aquest text normatiu comprèn  19 fitxers, d’entre els quals hi ha el següent: 
 
“13) Fitxer: Serveis Socials i XISSAP de l'Ajuntament de Vacarisses. 
a) Finalitat: Gestió dels Serveis de r Social de l'Ajuntament. 
b) Col·lectiu: Persones usuàries de Serveis socials i Casal d'avis de l'Ajuntament. 
c) Recollida: Formularis, entrevistes i transmissió electrònica, en suport paper, magnètic o 
telemàtic pel propi interessat o d'altres persones. 
d) Estructura del fitxer: Origen ètnic, salut, DNI o NIF, nº SS, nom, adreces, telèfon, nº registre 
personal, estat civil, dades de família, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, 
allotjament, possessions, aficions, formació, llocs de treball, historial laboral, ingressos, 
patrimoni, serveis rebuts. 
e) Cessions: Altres Serveis Socials i ens que realitzen ajuda amb consentiment exprés de 
l’afectat. 
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f) Òrgan responsable: Ajuntament de Vacarisses.” 
 
 
El Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona, varen iniciar el 
procediment per tal d’implementar la plataforma DIBA-HÈSTIA (eina que vindria a substituir 
XISSAP) a tots el municipis integrants de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell 
Comarcal. En aquesta línia el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió 
ordinària celebrada el 23 de gener de 2014, aprovà l’adhesió al conveni tipus per regular les 
relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial que 
s’hi adhereixin per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HÈSTIA a 
l’ABSS del Consell Comarcal. 
 
Atès que el fitxer Xissap té la condició de ser part del fitxer de dades de serveis socials . 
 
Atès que actualment és fa necessari per part d’altres administracions públiques, en l’exercici de 
les seves competències,  restar autoritzades per a l’accés a les dades d’aquest fitxer de 
Serveis Socials . 
 
Vist el marc jurídic que regula aquesta matèria,  la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, el  Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, , la Llei 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, i el Decret 48/2003, de 20 de febrer,  pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
Atès que els Fitxer amb dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Vacarisses té 
naturalesa de disposició de caràcter general, li és d’aplicació l’establert a l'article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; a l'article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l'article 58 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals en relació al procediment de la sev aprovació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
març de 2014, va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Modificar els FITXERS AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE 

L'AJUNTAMENT DE VACARISSES en el sentit de donar de baixa fitxer XISSAP i 
en conseqüència incorporar  les seves dades al fitxer de Serveis Socials, resultant 
la nova estructura que segueix: 

 
 
13) Fitxer: Serveis Socials de l'Ajuntament de Vacarisses. 
 
a)Finalitat: Gestió dels Serveis de Social de l'Ajuntament. 
b)Col·lectiu: Persones usuàries de Serveis socials i Casal d'avis de l'Ajuntament. 
c)Recollida: Formularis, entrevistes i transmissió electrònica, en suport paper, magnètic o 
telemàtic pel propi interessat o d'altres persones. 
d)Estructura del fitxer: Origen ètnic, salut, DNI o NIF, núm. SS, nom, adreces, telèfon, núm. 
registre personal, estat civil, dades de família, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, 
allotjament, possessions, aficions, formació, llocs de treball, historial laboral, ingressos, 
patrimoni, serveis rebuts.  
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e)Cessions: Altres Serveis Socials, Consell Comarcal de Vallès Occidental, Diputació de 
Barcelona, Mossos d’esquadra, PRODEP, DGAIA, Departament de Justícia, altres 
administracions o ens afins a Serveis Socials. 
f)Òrgan responsable: Ajuntament de Vacarisses. 
g)A on es pot exercir els drets els afectats: Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Vacarisses. 
h)Mesures de seguretat: Nivell Alt. 
 
SEGON.-  Sotmetre a informació pública el present expedient  pel termini de trenta dies 

hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província , al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, al diari Ara, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament o 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 s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 

termini d’informació pública, es considerarà aprovat definitivament amb caràcter 
automàtic. 

 
 QUART.-   L'aprovació definitiva s'anunciarà al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament o a la Web 

municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  i al Diari Oficial de la     
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província on s'hagi 
publicat íntegrament el text de la modificació aprovada , el qual entrarà en  vigor quan 
s'hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local.  

 
CINQUÈ.-  Trametre a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de 

quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva de la modificació de l’ esmentat Fitxers i 
còpia íntegra i fefaent d'aquest. 

 
SISÈ.-  Una vegada evacuats els anterior tràmits es procedirà  a la seva comunicació a 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a efectes de la seva inscripció en el 
Registre General de Protecció de Dades . 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que com ja es va comentar a la comissió es tracta del 
canvi de dades de la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal. 
 
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             
 
 
 
1.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DE L PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, 
DE SUBMINISTRAMENT, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CO NCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS P RIVATS 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del dia 6 de setembre de 2002, 
aprovà inicialment els Plecs de Clàusules Administratives Generals aplicables als tipus de 
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contractes d’ obres i instal·lacions; consultoria i assistència, serveis i subministraments, altres 
contractes administratius i   privats,  els quals després de seguir el procediment preceptiu varen 
esdevenir aprovats definitivament amb caràcter automàtic, essent el text dels Plecs esmentats  
el que figura al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 172, de 19.07.2002 (pàg. 22 a 
52). 
 
Des d’aleshores ençà l’evolució de la normativa  estatal i autonòmica de contractació del sector 
públic ha estat molt significativa i tot i aprovar-se el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,  el  qual 
integra en un text únic totes les modificacions esdevingudes en matèria de contractació del 
sector públic, per a respondre a la necessitat de promoure seguretat jurídica, aquest també ha 
estat objecte de successives modificacions,  tant de l’àmbit estatal com autonòmic. 
 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació local 
per als municipis i altres entitats local,  ha realitzat una actuació consistent en posar a  la nostra 
disposició un plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard 
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió 
d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats, adequats als Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic.  
 
El Projecte d’aquest Plec de clàusules administratives generals elaborat per la Diputació de 
Barcelona, fou aprovat, conjuntament amb la Memòria justificativa,  per la Presidència de la 
Diputació de Barcelona per Decret núm. 4679/13, tramès a la Comissió Jurídica Assessora, qui 
aprovà , en data 3 d’octubre de 2013,  el Dictamen 318/2013; s’informa novament per 
Secretaria de la Diputació, en data 10 de gener de 2014,  sobre els aspectes assenyalats al 
Dictamen esmentat i, arran de les observacions formulades per la Comissió Jurídica Assessora,   
s’elabora un nou text que fou aprovat , en data 23 de gener de 2014, per la Presidència de la 
Diputació de Barcelona per Decret 159/2014. 
 
L’anunci sobre l’aprovació del plec de clàusules administratives generals de contractació de 
caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i 
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats, així 
com el seu text  íntegre, fou publicat tant al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  
(BOPB) en data 4 de febrer de 2014, amb rectificacions d’errates advertides que foren 
publicades al BOPB del 26 de febrer de 2014,  com al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) núm. 6556 de data 6 de febrer de 2014, i la rectificació d’errates al DOGC 
núm. 6571 de data 27 de febrer de 2014. 
 
Vist el que disposen l’article 278 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 60 a 66 del Decret 
179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
Vist que l’article 278.3 de l’esmentat text legal preceptua que l’aprovació dels plecs de 
clàusules administratives generals correspon al ple, d’acord amb el procediment establert per a 
les ordenances locals. 
 
Vist que per imperatiu de l’article 62.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’adopció d’una resolució per la 
qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança o reglament corresponent i la designació 
d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.  
Tanmateix l’article 62.3 del ROAS estableix que la Corporació pot sol·licitar a la Diputació, en la 
funció d’assistència als ens locals, l’elaboració del text de l’avantprojecte de la norma.   
 
Vist que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals implica, 
d'acord amb el previst als  articles 63 a 66 del ROAS,  l’aprovació inicial, la submissió a 
informació pública de l’expedient,  i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el vot de la 
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majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança o reglament, amb la 
particularitat en aquest cas que en sotmetre a aprovació el Plec de caràcter estàndard que 
proposa la Diputació es pot ometre la publicació al BOPB del text del reglament , sempre i quan 
esdevingui aprovat definitivament amb el mateix contingut que el proposat al Plec de caràcter 
estàndard, tot fent únicament esment al núm de butlletí i data en que fou publicat íntegrament.  
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
març de 2014, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-   Aprovar inicialment el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS 

APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENT, 
D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A 
ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS, el text del qual és 
coincident amb el Plec estàndard  que aprovà la Presidència de la Diputació en 
data  23 de gener de 2014, per Decret 159/2014, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona  (BOPB) en data 4 de febrer de 2014, amb 
rectificacions d’errates advertides que foren publicades al BOPB del 26 de 
febrer de 2014,  i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 
6556 de data 6 de febrer de 2014, i la rectificació d’errates al DOGC núm. 6571 
de data 27 de febrer de 2014. 

 
SEGON.-   Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text del el PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DE 
SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENT, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE 
CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES 
ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS 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 Ara i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament o mitjançant la publicació a la Web municipal. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials suara esmentades. 

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

el termini d’informació pública, el Plec 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 text estàndard,  es publicarà anunci que en doni notícia 
indicant que el text íntegre  és coincident amb el que aprovà la Presidència de la 
Diputació de Barcelona en data  23 de gener de 2014, per Decret 159/2014, 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  (BOPB) en data 4 de 
febrer de 2014, amb rectificacions d’errates advertides que foren publicades al 
BOPB del 26 de febrer de 2014,  i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) núm. 6556 de data 6 de febrer de 2014, i la rectificació d’errates al 
DOGC núm. 6571 de data 27 de febrer de 2014. Tanmateix s’anunciarà 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 Plec i la còpia íntegra i fefaent d’aquest. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, com ja es va dir a la comissió, es tracta d’adaptar 
els contractes de l’ajuntament als plecs de la Diputació, tot i que podria ser que en poc temps 
quedés obsolet ,doncs les lleis van canviant i la contractació també. 
 
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             
 
 
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIONS DE C RÈDIT PER SUPLEMENT 

DE CRÈDIT FINANÇANTS MITJANÇANT ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 
Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement 
de crèdit. 

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 68/2012 de data s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: 
 

• Abonament al personal al servei de la corporació de la part proporcional de la 
paga extraordinària del mes de desembre de 2012, corresponents als serveis prestats 
durant el període de meritament previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de 
juliol, per import total de 31.000,00 euros, segons acord de la mesa general de 
negociació de matèries comunes pel personal funcionari i laboral  de l’Ajuntament de 
Vacarisses al 13 de desembre de 2013. 

 

• Dotació del capital pendent d’amortitzar de la línea d’ajusts en forma de préstec 
a càrrec de l’Institut Català del Sòl establerts a l’article 21 de la Llei 3/2009, de 10 de 
març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, pel qual es va 
signar conveni amb l’ICS el dia 4 de novembre de 2010, per la concessió del préstec 
atorgat per l’execució de les Obres de Torreblanca II, per la urbanització “Sector 
Torreblanca II, per import de 600.000,00 euros. 
En el conveni s’establia el retornament del préstec al quart i cinquè any de la seva 
vigència. L’import  a amortitzar al 2014 era de 300.000,00 euros, dels quals a 18 de 
desembre es van amortitzar de manera parcial i anticipada 220.401,20 euros, per la 
qual la cosa queda per amortitzar l’import de 79.598,80 euros. 

 

La consignació d’aquestes despeses és insuficient, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit 
que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a 
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l’exercici 2012. 
  
Despeses que cal finançar: 
1/ Suplements de crèdit: 

 

Partida Consignació inicial Proposta d’increment Consignació 
definitiva 

920 152 
011 913 
 

 31.000,00 euros 
79.598,80 euros 

 

 
Finançament que es proposa: 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible exercici 31/12/2012: ....................608.587,66 euros 
Romanent utilitzat en anteriors expedients......................................................................173.969,46 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible en aquests expedient...................434.618,20 euros 
Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient.........................................110.598,80 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible...................................324.020,00 euros 
 

 

FONAMENTS DE DRET 

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

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

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

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

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en 
l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla econòmic financer corrector. 
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Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
març de 2014, va dictaminar favorablement. 

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

A C O R D 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar  mitjançant  romanent de 
tresoreria per a despeses generals corresponent a l’exercici 2012, pels conceptes que es 
detallen a continuació: 
 
Suplements de crèdit: 

 

Partida Consignació inicial Proposta d’increment Consignació 
definitiva 

920     152 
011     913 
 

 31.000,00 euros 
79.598,80 euros 

 

 
Finançament Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible exercici 31/12/2012: ....................608.587,66 euros 
Romanent utilitzat en anteriors expedients......................................................................173.969,46 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible en aquests expedient...................434.618,20 euros 
Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient.........................................110.598,80 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible...................................324.020,00 euros 

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

 

El Sr. Alcalde explica que del romanent de tresoreria es destinaran 31.000 € a fer front a la part 
proporcional de la paga extra dels treballadors i 79.598 € a fer front al primer pagament del 
crèdit de l’Incasol. 

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que els alegra molt que es retorni aquesta part meritada 
perquè efectivament no era legal fer-ho i, fins i tot ,creu que arribarà el moment en que es 
retorni tota la paga íntegra perquè no és constitucional i ja arribarà. 

 

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             
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1.5.-  PROPOSTA DEL  REGIDOR D’URBANISME D'APROVACI Ó PROVISIONAL DEL  
PLA ESPECIAL I CATÀLEG D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URB ANITZABLE 

 

Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària 
el dia 11 de juny de 2013  va aprovar inicialment el PLA ESPECIAL I CATÀLEG 
D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE de Vacarisses. 

 
Atès que en compliment del que disposen els articles 85.4  del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) , modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer,  i articles 23.1.b) i 23.3 del Decret 305/2006,   l'esmentat acord 
d'aprovació inicial i l’expedient corresponent es a sotmetre a informació pública pel termini d’un 
mes, mitjançant anunci publicat al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
27.06.2013 ,  al Diari Ara de data 17.06.2013,  a la Web municipal el dia 13.06.2013 i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament el dia 13.06.2013. 

 

Atès que tanmateix conforme el que estableix l’article 85.5. (TRLU) simultàniament al tràmit 
d’informació pública es va sol.licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l’havien d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una 
disposició n’autoritzi un de més llarg. Els organismes consultats foren el Departament de 
Territori i Sostenibilitat (Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat,Secretaria d’Habitatge i 
Millora Urbana, Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agència Catalana de 
l’Aigua, Institut Geològic de Catalunya, Direcció General de Carreteres), al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Departament de Cultura, al 
Departament d’Empresa i Ocupació, a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona i  l’Ajuntament de Terrassa, dels quals varen emetre 
informe els següents: 
 

 Organisme 

1 Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Institut Geològic de Catalunya  

2 Departament de Territori i Sostenibilitat.  
Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme 

3 Departament d'Empresa i Ocupació.  
Direcció General de Turisme  

4 Departament de Territori i Sostenibilitat.  
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona  

5 Ajuntament de Terrassa 

6 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. ADIF 

7 Diputació de Barcelona. 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals  

8 Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Agència Catalana de l’Aigua 

9 Departament de Territori i sostenibilitat. 
Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental  

10 Departament de Cultura.  

11 Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 
Direcció General de Desenvolupament Rural 
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També es practicaren notificacions individualitzades als titulars dels béns inclosos en el 
Catàleg, i foren presentades les següents al.legacions: 

 

 Interessat Registre d'entrada Data 

1 Joaquim Roura Ojeda 2945/2013 26/07/2013 

2 Mª Rosa Trullas Fontanet 2949/2013 26/07/2013 

3 Norberto Olivares Carayol 2974/2013 29/07/2013 

4 Anna Maria Sagarra Coll 3008/2013 31/07/2013 

5 Ignacio Gibert Riera 3033/2013 05/08/2013 

6 Rafael Marin Murez  3076/2013 12/08/2013 

7 Francisco Ros Liceran 3081/2013 12/08/2013 

8 Diego Rosado Garcia 3082/2013 12/08/2013 

9 Maria Rosa Sagarra Reñe 3086/2013 13/08/2013 

10 Jose Antonio Pineda Oncala 3095/2013 13/08/2013 

11 Ernesto Arredondo Pi 3096/2013 13/08/2013 

12 Carmen Rico Salvado 3148/2013 27/08/2013 

13 Rafael Marin Murez 3487/2013 31/09/2013 

14 Carlos Rovira Pujols 3701/2013 14/10/2013 

 
 

Vist l’informe emès pel tècnic redactor d’aquest instrument de planejament derivat,  senyor 
Ricard Antoni Casademont Altimira,  respecte els informes dels organismes consultats per raó 
de les seves competències sectorials i les al.legacions presentades pels interessats ,  el qual 
consta a l’expedient, i a tall de resum esmenta que: 

 
“Com a resultat de l’anàlisi de la documentació, de les al·legacions i dels informes tècnics 
sectorials s’ha incorporat en el document i per tant estimat el contingut dels informes esmentats 
en aquelles parts on es produeix la convergència de les determinacions dels diversos informes. 
En aquest sentit s’ha incorporat la totalitat de les determinacions dels informes de Institut 
Geològic de Catalunya, Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Direcció 
General de Turisme, Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, ADIF, Gerència de Serveis 
d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Agència Catalana de l’Aigua i  Departament de 
Cultura. En canvi s’han estimat les determinacions de l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació 
Ambiental i Departament d’Agricultura sempre i quan no fossin incoherents amb les 
determinacions de la Diputació de Barcelona, òrgan gestor del Parc i el Departament de Cultura 
com a autoritat pel que fa al patrimoni històric i cultural. Així mateix s’incorpora el contingut de 
la fitxa del PE de Terrassa pel que fa a l’àmbit d’abast plurimunicipal.  
Pel que fa a les al·legacions: 
S’estimen les al·legacions nº3 Norberto Olivares Carayol; nº 6, 7, 8, 10,11 i 12, signades per 
diferents propietaris del Raval del Bonaire;i l’al·legació nº9. Al·legació de Jordi Masso Segarra, 
en representació de Rosa Sagarra Reñe. 
S’estimen parcialment les al·legacions nº1 de Jaume Dalmau Cardona,  , en representació de  
Joaquim Roura Ojeda sobre Can Cases i Cal Xapó; nº2 de Mª Rosa Trullas Fontanet; i 
l’al·legació nº4 Anna Maria Sagarra Coll, en nom i representació de  la societat Immobiliària 
Bovet S.L;  
Es desestima l’al·legació nº14 de Carlos Rovira Pujols, en representació de la Compañia de 
Hosteleria Buigas S.L..” 
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Vist que l’article 85.3.a) del TRLU disposa que l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels 
plans especials urbanístics de desenvolupament correspon a l’administració que els ha 
redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de tramitació o d’aprovació de plans. 
 
Vist que la competència per a l'aprovació provisional la té atribuïda el Ple de la Corporació, en 
virtut del disposat per l'article 52.2.c) 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 per majoria absoluta 
segons l'article 114.3.k) , i segons disposa l’article 80.c del TRLU és competència de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme l’aprovació definitiva dels plans especials urbanístics de 
desenvolupament, llevat dels que correspon aprovar als ajuntaments de conformitat amb 
l’article 81. 
 
Vist que conforme preveuen els article 103.3 , 106 i 107.1 del TRLU, l’acord d’aprovació 
definitiva s’ha de publicar, i  en aquest cas, en correspondre l'aprovació definitiva a 
l'administració de la Generalitat, serà executiu a partir de la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de l'acord d'aprovació definitiu . 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials reunida el dia 17 de març de 2014 va 
dictaminar favorablement. 

 

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

 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Aprovar provisionalment el PLA ESPECIAL I CATÀLEG D’EDIFICACIONS EN 
SÒL NO URBANITZABLE de Vacarisses, amb les modificacions introduïdes , 
respecte el que fou aprovat inicialment, com a resultat de 

 

� INCORPORAR les determinacions dels informes de Institut Geològic de Catalunya, 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Direcció General de Turisme, 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, ADIF, Gerència de Serveis d'Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona, Agència Catalana de l’Aigua i  Departament de 
Cultura , de l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental i Departament 
d’Agricultura sempre i quan no siguin incoherents amb les determinacions de la 
Diputació de Barcelona, òrgan gestor del Parc i el Departament de Cultura com a 
autoritat pel que fa al patrimoni històric i cultural, i d’incorporar el contingut de la fitxa 
del PE de Terrassa pel que fa a l’àmbit d’abast plurimunicipal, per les raons 
argumentades a l’informe tècnic que consta a l’expedient 

 

� ESTIMAR TOTALMENT , per les raons argumentades a l’informe tècnic que consta a 
l’expedient, les al.legacions formulades per 

 

núm. 3 Norberto Olivares Carayol 

núm. 6 Rafael Marin Murez 
núm. 7 Francisco Ros Liceran 
núm. 8 Diego Rosado Garcia 
núm.9. Al·legació de Jordi Masso Segarra, en representació de Rosa Sagarra Reñe. 
núm.10 Jose Antonio Pineda Oncala 
núm.11 Ernesto Arredondo Pi 
núm.12, Carmen Rico Salvado 
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� ESTIMAR PARCIALMENT , per les raons argumentades a l’informe tècnic que consta a 

l’expedient,  les al·legacions formulades per 
 

núm.1 de Jaume Dalmau Cardona,   en representació de  Joaquim Roura Ojeda  

núm.2 de Mª Rosa Trullas Fontanet 

núm.4 Anna Maria Sagarra Coll, en nom i representació de  la societat Immobiliària 
Bovet S.L  

 

� DESESTIMAR l’al·legació, per les raons argumentades a l’informe tècnic que consta a 
l’expedient,  formulada per 
 
núm14 de Carlos Rovira Pujols, en representació de la Compañia de Hosteleria Buigas 
S.L. 

 

SEGON.-  Trametre l'expedient complert a la Comissió Territorial d'Urbanisme, instant-ne 
l'aprovació definitiva.  

 
TERCER.-  Notificar el present acord  als qui tenen la condició d’interessat per ésser titulars  

de béns  inclosos en el Catàleg. 
 
 
Intervé el Sr. Llorens qui explica que el 10 de març, el tècnic que ha redactat aquest Pla de 
Masies, el va presentar amb un “power point”  i van tenir l’ocasió de preguntar el que volguessin i 
també en van parlar a les comissions informatives. 
 
 
Intervé el Sr.  Masana qui diu que s’abstenen perquè tot i que en general ho veuen bé, hi ha coses 
que no acaben d’entendre, com per exemple el cas del LLeonart,  que no els queda gaire clar que 
es pot fer o no. 
 
 
El Sr. Alcalde diu que ells s’ho van estar mirant i si eren runes no es podia fer res, doncs no es 
considerava com a masia, però diu que això no ho decideixen ells.  
 
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 X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS      X       
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1.6.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE JOVENTUT D’APROVA CIÓ DEL PLA LOCAL 
DE JOVENTUT 2014-2017 

 
El Pla Local de Joventut (PLJ) de Vacarisses 2014-2017 és un document que recull les línies 
estratègiques i les actuacions per al desenvolupament  de les polítiques de Joventut de 
l’Ajuntament de Vacarisses per als propers 4 anys. 
 
El nou PLJ, elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia,  s’ha estructurat en dos grans blocs de 
continguts, seguint les recomanacions de la Direcció general de joventut de Catalunya. En la 
primera es presenta la diagnosi, que es fonamenta en l’anàlisi de la realitat juvenil i de les 
polítiques de joventut a nivell municipal; i la segona part presenta el disseny del PLJ, que 
incorpora les línies estratègiques i una definició dels programes i actuacions que s’han elaborat 
seguint les propostes i recomanacions vinculades a la diagnosi. 
 
Des de la regidoria de Joventut  s’ha fet un treball de coordinació amb la resta de regidories del 
consistori en l’àmbit de les polítiques de joventut per tal d’avaluar les actuacions portades a 
terme fins ara així com proposar noves accions. 
 
La participació dels i de les joves ha estat clau en l’elaboració d’aquest nou PLJ així com la 
col·laboració  de diferents agents vinculats a aquest segment de la població. 
 
La Fundació Ferrer i Guàrdia ha portat a terme tot l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu per tal 
d’elaborar una diagnosi així com l’avaluació del PLJ anterior (2010-2013). Aquesta avaluació 
també ha estat coordinada amb la resta de regidories del consistori per tal d’extreure’n les 
conclusions i dissenyar el nou PLJ (2014-2017). 
 
La coordinació tècnica ha anat a càrrec del personal tècnic de l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament tenint com a referent el Pla Nacional de Joventut (PNCat) 2020 el qual es defineix 
com un pla sectorial de coordinació en l’àmbit de joventut que té per finalitat assegurar la 
coherència metodològica en l’actuació de les diferents institucions públiques que duen a terme  
aquest tipus de polítiques, de conformitat amb la legislació de règim local. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones , reunida el dia 17 de març de 2014 
va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-   Aprovar el Pla Local de Joventut de Vacarisses 2014-2017, el qual integra la 

planificació real, integral i transversal de totes aquelles activitats, accions i 
programes dirigits als i les joves de Vacarisses 

 
SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Direcció General de Joventut del Departament de 

Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Pren la paraula la Sr. Arambarri qui explica que, esgotat el primer Pla Local de Joventut 2010-
2013, s’ha donat impuls a l’el.laboració del nou Pla Local de Joventut 2014-2017 per tal de 
donar continuïtat a les polítiques de joventut al municipi. Segueix dient que aquest pla és 
necessari, tant per part de l’ajuntament com pel col·lectiu de joves del municipi, doncs sense ell 
no es podria accedir a diferents subvencions adreçades a la joventut. A més comenta que 
aquesta eina servirà per marcar diferents línies d’actuació que s’aplicaran fins al 2017. Vol 
aprofitar per agrair la participació dels diferents representants de partits polítics, treballadors i 
treballadores municipals,  gent del poble,  les tècniques de la Fundació Ferrer i Guàrdia,  l’antic 
tècnic de joventut i especialment als joves de Vacarisses, que amb la seva implicació i 
participació han fet possible l’elaboració d’aquest Pla. 
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Intervé el Sr. Méndez qui vol felicitar en primer lloc a la regidora de joventut i a l’equip tècnic 
que l’acompanya i a totes les persones que han elaborat i participat en el procés ,pel resultat 
final del Pla. Explica que el Pla Local de Joventut busca, tal com diu l’enunciat ,integrar la 
planificació real, integral i transversal de totes les activitats, accions i programes adreçats a la 
joventut de Vacarisses. Segueix dient que volen fer referència a l’elaboració del pla, doncs 
creuen que s’ha dut a terme bé, que s’hagi professionalitzat, protocolaritzat i planificat els 
processos que realitza l’ajuntament, doncs tal com va dir l’arquitecte i literat Frank Lloyd Wright      
“la joventut no és més que un estat d’ànim” amb el que hi està totalment d’acord, doncs tots 
hem vist gent de 70 anys amb un esperit molt més jove que nois de 18. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui també vol felicitar a la regidora, als tècnics, a la regidoria, a la 
Fundació Ferrer i Guàrdia i com no als joves i les joves, doncs valoren molt positivament la 
continuïtat del primer Pla Local de Joventut endegat per ells i d’alguna manera també dona 
continuïtat a una regidoria que van crear quan ells governaven, doncs aleshores no existia. 
Segueix dient que, com ja van comentar anteriorment, hi ha un punt negatiu, que és que la 
regidoria està perdent pressupost percentualment en relació amb l’anterior pressupost, el tècnic 
també s’hi dedica menys hores i ,per tant, creuen que això pot ser un handicap. Adreçant-se a 
la regidora li diu que ja sap que no es responsabilitat seva, però creu que el seu grup polític 
hauria de batallar per les seves àrees ,doncs a vegades no ho fa. Per acabar diu que de totes 
maneres, la felicita i espera que es pugui complir. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui felicita a la regidoria de Joventut i comenta que es tracta d’una 
regidoria molt maca, i que l’exposició que els van fer els va agradar molt, doncs les idees 
estaven molt ben desenvolupades, a nivell estadístic inclòs,. Però volen recalcar el que ja van 
dir en el seu moment, que és que aquest Pla Local de Joventut només acaba de començar, 
perquè Vacarisses és molt gran i la joventut no té diners per agafar l’autobús i venir al nucli, 
doncs quan parla de joventut es refereix a la joventut de les 18 urbanitzacions, per tant el que 
demanen és que a la llarga hi hagi 18 punts de vol a les 18 urbanitzacions. Explica que aquest 
hivern passat, una tarda cap a quarts de sis es desplaçava cap al Ventaiol i hi havia 4 o 5 joves 
al costat de la parada de l’autobús i quan ell els va demanar què feien allà li van dir que no 
tenien un altre lloc on anar, i per tant aquest esforç ha de continuar cap endavant ,doncs els 
que poden venir al nucli son una minoria de tota la joventut del municipi, per tant tot i que la 
feliciten fan palès aquesta idea. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que tots s’han de felicitar per tirar endavant aquest Pla 
Local de Joventut, doncs hi ha consens absolut, i tal com ha dit el regidor d’Esquerra va 
començar durant la seva legislatura i hi van apostar. Segueix dient que més enllà de l’àmbit del 
lleure, cap a on s’ha d’apostar i incidir també és cap als àmbits de formació i ocupació. Per 
acabar ,diu que no és fàcil descentralitzar activitats al nostre municipi i saben que no és fàcil de 
gestionar, per tant li dona l’enhorabona. 
 
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             
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1.7.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADA NA D’APROVACIÓ INICIAL 
DE LES BASES  ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAM ENT DE 
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES 

 
El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència 
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’ article  55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cal al·legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dita Ordenança 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, de l’Àrea de Servei a les Persones i de l’Àrea de Serveis Territorials, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva,  el seu contingut  s’ajusta a l’establert als article 
124.1 124.3 del Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
març de 2014 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,  les qual inclouen les clàusules 
particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Servei a 
les Persones i a l’Àrea de Serveis Territorials, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
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. 
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Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que tal com va informar a la comissió informativa, 
aquestes bases inclouen les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions 
de les àrees de Serveis a les Persones i Serveis Territorials, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que estan d’acord amb el procediment, precisament perquè s’han 
de dur a terme actualitzacions de procediments, actuacions i planificacions, i per tant hi votaran 
a favor. 
 
Pren la paraula el Sr.Masana qui diu que no hi estan d’acord i demana que els expliqui una 
mica el que van comentar l’altre dia. Per altra banda diu que sembla ser que l’any passat es va 
acordar no comptabilitzar el número de socis que hi ha a les associacions de veïns, quan al 
ROM a l’article 65 s’especifica que si una entitat s’inscriu a l’ajuntament ha de certificar el 
nombre de socis d’aquesta, i per tant creuen que es tracta d’una contradicció, que a una 
ordenança municipal s’especifiqui que no ha d’haver-hi socis. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui explica que aquestes subvencions fan referència a l’àrea de Servei a 
les Persones, en concret al servei d’Ensenyament, d’Esports, Cultura, Joventut, Acció Social 
,Cooperació i Solidaritat i Dona, i l’altra àrea que inclou és la de Serveis Territorials ,que fan 
referència al Servei de Medi Ambient, Industria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. Per 
tant, el servei que queda exclòs és el de Participació Ciutadana, tot i que es troben en un 
procés de reflexió, doncs no tenen massa clar si mantenir el procediment de concurrència 
competitiva que ha regit durant els exercicis 2012 i 2013, i per tant, per no perjudicar a la resta 
d’entitats que puguin tenir accés a la subvenció sense endarreriments en el temps, la proposta 
ha estat aquesta. 
 
El Sr. Masana li respon que precisament el que ell li deia és que deixen al marge les 
associacions de veïns, i el que demana és que s’incloguin, doncs han decidit excloure-les per 
una sèrie de motius que no venen al cas. Per tant hi votaran en contra. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que, en la mateixa línia que el Sr. Masana, també creuen que 
quan es fan unes bases amb concurrència competitiva les associacions de veïns no deixen de 
ser entitats i per tant no les diferencia de les demés, doncs es tracta d’entitats amb un objecte 
social, uns estatuts, una manera de funcionar, i per tant no entenen els motius pels quals ara 
no s’inclouen en aquestes bases. Per acabar diu que pensen que les normes han de ser per 
tothom, hi ha d’haver uns criteris d’equitat i justícia per tothom, siguin les entitats que siguin, 
socials, econòmiques, culturals, etc... doncs a excepció d’alguna molt particular ,que pot tenir 
motius per fer una qüestió a part, la resta son entitats igual, per tant hi votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que es tracta d’una reflexió de les mateixes associacions de 
veïns, doncs moltes vegades estan renunciant a fer festes, doncs tenen altres necessitats com 
arreglar el local o altres coses, i fins ara els ajuts anaven tots encaminats a festes. Segueix 
dient que tenen el dret de que se les escolti, per tant ja han tingut una reunió amb alguns 
representants de les entitats per veure com poden articular-ho.  
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui diu que atès que cada vegada estan i estaran més fiscalitzats 
per l’estat, la Interventora de l’Ajuntament ha estat convocada juntament amb interventors 
d’altres municipis en un Programa de Formació que està fent la Diputació de Barcelona, i 
explica que en una de les diapositives que comprèn el material didàctic, relacionada amb la 
concessió de subvencions s’expliquen dos models, el de concurrència competitiva i la 
concessió directa, que és la via extraordinària que té dues tipologies : amb necessitat d’un 
conveni i sense conveni. Posa com a exemple la subvenció directe a favor de l’Institut 
d’Ornitologia que es va concedir durant l’anterior legislatura,  l’ADF, Protecció Civil, els 
organitzadors de La Marató... Per acabar diu que les associacions de veïns els han fet saber 
que a vegades els convindria més invertir en altres qüestions, com ja ha comentat l’alcalde. 
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Intervé el Sr. Méndez qui diu que hi votaran a favor perquè entenen que el que volen fer es 
corregir-ho. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ,efectivament, s’han tret aquestes perquè son les que tenen clares, 
i la resta s’està estudiant com fer-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que quan ells governaven una vegada van fer que es 
pogués optar a arreglar els locals i, fins i tot, van fer cursos. A més diu que estan totalment 
d’acord en que les associacions de veïns tinguin altres prioritats abans que fer festes, però 
haurien de incloure-ho a aquesta proposta. 
 
El Sr. Alcalde li respon que com ja ha dit es canvia per a estudiar com s’ha d’articular i com 
s’hauran de justificar les subvencions de les entitats. A més, amb un parell de mesos com a 
molt, ha d’estar solucionat ,perquè les entitats voldran fer actes o activitats, però ara mateix no 
sap dir-li com acabarà, i potser acaba amb concurrència competitiva. 
 
El Sr. Masana li diu que en aquest cas hi votaran a favor. Adreçant-se al Sr. Llorens en relació 
a la subvenció de l’Institut Català d’Ornitologia, explica que el Mimó és una zona protegida i es 
va establir un conveni amb aquest Institut amb la finalitat de protegir les espècies de la zona. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que ells, d’entrada, han dit que votarien en contra 
perquè a la comissió informativa el Sr. Llorens els va donar a entendre, o això els va semblar,  
que  no es faria concurrència competitiva a les associacions de veïns, i és amb això que no hi 
estan d’acord. Segueix dient que des del govern es poden fer unes bases amb diferents línies 
d’ajut per lleure, manteniment de locals, etc...però el que no els sembla bé és que perquè ara 
certes entitats no poden justificar amb factures per allò pel que van rebre els diners, no es 
poden anar canviant normes a gust de necessitats concretes, i ,sobretot ,no estan d’acord que 
amb les associacions de veïns s’estableixi la concessió directa, doncs es tractaria d’un greuge 
vers la resta d’entitats. Per tant ,si els diuen que s’ho estudiaran ,s’abstindran enlloc de votar-hi 
en contra. 
 
El Sr. Alcalde li respon que son dos temes a part, i que potser es va explicar malament a la 
comissió. El que està clar es que es vol fer diferent però no saben com, si amb concurrència 
competitiva, concessió directe, conveni... 
 
El Sr. Masana, igual que la Sra. Sánchez, diu que ells també s’abstindran, però que quedi clar 
que si amb les associacions de veïns no es fa per concurrència competitiva hi votaran en 
contra. 
 
El Sr. Alcalde explica que des de el primer dia se li esta donant a tothom pràcticament els 
mateixos diners i el mateix percentatge, per tant això tampoc és concurrència competitiva. 
 
 
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             

ABSTENCIONS    X  X  X     
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1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL P SC I CIU PER A 
DEMANAR UNA APORTACIÓ ECONÒMICA AL PROJECTE D’OBRES  DE 
CLAVEGUERAM I XARXA D’AIGUA DE “LA COMA” 

 
La coma és una urbanització amb més de 30 anys d’història i que fa molt de temps que hauria 
d’estar urbanitzada. Durant els anys de bonança econòmica, els governants del moment no ho 
van considerar una prioritat, trobant-nos ara amb l’emergència política per part d’aquells 
mateixos governants, de solucionar el problema de les aigües residuals per tal de donar 
cobertura a la seva responsabilitat legal. 
 
Aquesta manca de decisió i d’actuació política durant tants anys han fet que la urbanització de 
La Coma, com altres del nostre municipi, s’hagin anat deteriorant amb el pas del temps i que a 
ple segle XXI encara ens trobem amb depuradores domèstiques i pous morts pel tractament de 
les aigües residuals, que suposen una greu problemàtica i alhora un greuge pel que fa a les 
aportacions dels seus habitants al cànon de sanejament que paguen amb la factura de l’aigua i 
del qual no es beneficien. 
 
La voluntat política en aquest moment passa per dur a terme aquestes obres, però l’actual 
context fa que moltes famílies tinguin autèntics problemes per sobreviure i per tant, el 
pagament d’aquestes obres parcials d’urbanització, en el millor dels casos, significarà un 
grandíssim esforç econòmic i en d’altres segurament, la impossibilitat de fer-hi front. 
 
En la passada legislatura, el govern va posar en marxa les obres d’urbanització de Torreblanca 
II amb una aportació econòmica municipal de 2.000.000 d’euros sobre el preu de projecte, més 
el 10% d’aportació sobre el preu final de l’obra. Això significa que l’Ajuntament va pagar al 
voltant d’una tercera part del preu total, rebaixant-se d’aquesta manera molt considerablement 
el cost a assumir per part dels veïns. 
 
Els nostres grups consideren que tots els ciutadans i ciutadanes de Vacarisses mereixen viure 
amb dignitat i un tracte igualitari. Per aquesta raó, en base a criteris d’equitat i solidaritat i que 
d’altra banda el nostre Ajuntament està sanejat i té solvència econòmica, demanem al ple de la 
corporació l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.-   Que es faci una aportació econòmica al projecte d’obres parcials de la Coma en 

la mateixa proporció que es va fer amb Torreblanca II i la Carena Llarga. 
 
SEGON.-  Donar trasllat d’aquest acord a tots els propietaris i propietàries de La Coma. 
 
 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui llegeix la moció abans de defensar-la. 
Seguidament explica que durant el Ple de gener, en el torn de paraules, ella ja va parlar 
d’aquesta possibilitat de fer una aportació econòmica als veïns de La Coma donat els temps 
difícils de crisi que vivim. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que li ha sorprès molt la moció, doncs evidentment que 
es doni una aportació com la que es Va fer en el seu moment als veïns de Torreblanca II, és 
lògic, però en aquesta proposta sembla que es posi en dubte que l’ajuntament ajudi als veïns i, 
per tant, demana un aclariment. 
 
La Sra. Sánchez li respon que no ho dubten, que ho demanen. 
 
El Sr. Méndez diu que directament ho neguen, però que ells hi votaran a favor, doncs creuen 
que no s’hauria de donar el 10 %, sinó fins i tot més. Explica que durant l’anterior legislatura,  ja 
hi havia crisis, i tot i així van dur a terme les obres de Torreblanca II, I per tant en el paràgraf 
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que diu  “La voluntat política en aquest moment passa per dur a terme aquestes obres, però 
l’actual context fa que moltes famílies tinguin autèntics problemes per sobreviure i per tant, el 
pagament d’aquestes obres parcials d’urbanització, en el millor dels casos, significarà un 
grandíssim esforç econòmic i en d’altres segurament, la impossibilitat de fer-hi front”, hi estan 
totalment d’acord igual que ho estaven quan es van fer les obres de Torrebanca II, dons ells 
estaven governant i podien haver-ho fet, per tant la seva pregunta és si amb aquest paràgraf 
estan reconeixent que es van equivocar amb les obres de Torreblanca II. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que hi votaran a favor, i que el que ells creuen és que el 
procediment no ha estat el correcte, doncs es va fer votar als veïns sense saber què votaven, i 
amb el “si” dels veïns comença a parlar de preus, de l’aigua que primer no n’havia parlat, i per 
tant creu que s’ha equivocat en les maneres de fer-ho, doncs la gent hauria de votar ara que 
està prou informada. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que va dir que no tiraria endavant les 
obres sense l’acord dels veïns, i en la situació en que està ara l’associació de veïns, en aquest 
impàs, el millor seria que es tornés a votar si volen només les clavegueres, o les clavegueres i 
l’aigua, i tenint els preus davant la taula, doncs seria la manera més lògica de que els veïns 
votessin amb consciència del que es vol tirar endavant. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui, adreçant-se al Sr. Méndez, li diu que les seves declaracions a vegades 
fan por, doncs és tan senzill com demanar que proporcionalment al cost de les obres de La 
Coma, tal i com es va fer a Torreblanca ,s’ajudi als veïns a sufragar una mica les despeses, no 
cal mirar enrere.  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui adreçant-se a la Sra. Sánchez li agraeix que es preocupi dels 
veïns, doncs a Torreblanca no ho va fer. Segueix dient que la porta del seu despatx sempre ha 
estat oberta per parlar amb associacions, representants o amb qui sigui, per resoldre dubtes,i 
demana a la Sra. Sánchez si haurien de fer el mateix sistema que amb la licitació de les obres 
de Torreblanca, limitar el 35 %  la  baixa del projecte, i a més la campana de Gauss, i si això és 
mirar pels veïns. Explica que l’Associació de veïns, en aquell Ple va demanar la paraula i no 
se’ls va donar, i en canvi ara es resolen els dubtes de tothom, i no es tracta de fer només un 
projecte i buscar el millor preu per veïns i ajuntament,. Per exemple, en afectacions en el cas 
de La Coma és de 0 € pels veïns, en canvi a Torreblanca II eren 45.000 € les afectacions en 
servituds i expropiacions, s’ha mirat l’estat d’amidaments i enlloc d’anar a abocar la terra a 
l’abocador amb el cost del transport conseqüent s’ha mirat si alguna parcel·la de l’ajuntament 
es pot aplanar i estalviar diners. Explica que Torreblanca I i II tenen un únic Pla Especial, i es 
va fer així perquè Torreblanca I no tenia zones verdes ni equipaments, i els costos de 
Torreblanca II haurien d’estar equilibrats. Diu que els projectes han de sortir el més econòmics 
possibles i no com en el cas de Torreblanca II, que hi havia un preu de sortida de 29 € el m2, i 
va haver-hi una empresa que va oferir una baixa del 35% i no se li va donar , quan l’estalvi pels 
veïns hagués estat de 2 milions d’euros. 
Adreçant-se al Sr. Masana li diu que si cal fer una altra votació la farà, ja han fet tres 
assemblees, a la primera un 20% de veïns va dir que no volia les obres, i ara amb les 
al·legacions continua havent un 20%, i per tant el que faran és el que vulgui la majoria. 
Per acabar diu que aquesta proposta no la votaran a favor només per la part expositiva, perquè 
no té raó. 
 
La Sra. Sánchez demana intervenir per al·lusions. Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que ell no 
ha governat mai a Vacarisses, però ella li pot explicar, per experiència, que quan un govern 
governa té responsabilitats, el que vol dir que s’ha d’urbanitzar per donar dignitat i decència als 
veïns, sigui temps de crisi o no, però en temps de crisi s’han de prendre mesures com les que 
el seu govern va prendre, actuant a favor dels veïns quan va aportar una tercera part del cost i 
quan va fraccionar les quotes als veïns en cinc anys i sense interessos.  
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ningú qüestiona que tinguin molt clar que volen reduir 
costos, però del que s’està parlant és de que hi ha un grup de veïns que volen executar el 
projecte ,però volen saber la legitimitat de l’ajuntament per poder-los cobrar dues o fins i tot tres 
vegades l’aigua, doncs el projecte de la xarxa d’aigua és provisional , i per tant diu que entén el 
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neguit dels veïns. Per altra banda diu que aquesta moció era molt simbòlica, doncs saben com 
fan les coses i sabien que desviarien el tema cap a Torreblanca II, quan no es poden comparar 
projectes d’urbanització ,com el de Can Serra, perquè la crisi actual no és la del 93, i els temps 
requereixen polítiques noves i valentes. 
Per acabar diu que el que demanen és que l’alcalde es comprometi a valorar la possibilitat de 
que l’ajuntament faci una aportació econòmica en una proporció similar a la que es va aportar 
al projecte de Torreblanca II. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui respon que ell no volia parlar de Torreblanca II, però la primera en 
fer-ho ha estat ella a la mateixa proposta. Diu que des de el seu punt de vista no es va fer bé a 
Torreblanca II i des del punt de vista d’una quantitat important de veïns de Torreblanca II 
tampoc. 
Adreçant-se al Sr. Reollo li diu que ell votarà a favor de la proposta, tot i que hi hagi algun punt 
que evidentment és dolorós.  
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que li sembla molt bé que s’intenti buscar el consens, 
però aquest s’ha de buscar quan s’està governant i també a l’oposició, doncs ,per exemple, a 
l’oposició ni se’ls han comunicat les assemblees que es feien, sinó que han tirat pel dret. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no hi ha res aprovat. 
 
El Sr. Masana segueix la seva intervenció dient que li corre pressa tirar endavant aquestes 
obres durant aquesta legislatura perquè pot vendre poca cosa, i com tot és un problema es 
faran només les clavegueres i ,a partir d’aquí, es complica tot, doncs està d’acord amb ell de 
que un 20 % dels veïns no poden condicionar a la resta, però les coses es voten amb totes les 
cartes sobre la taula. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que l’ajuntament no té cap obligació d’aportar res, 
l’urbanització hauria de tenir un 10% d’aprofitament mig i parcel·les edificables i podrien 
demanar que paguessin i busquessin aquest sòl per complir amb aquests estàndards i amb tots 
els que falten per complir, com passa al municipi del costat, i no es tiren endavant les obres. 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li demana si vol que facin el mateix sistema de licitació que amb 
Torreblanca II. 
 
La Sra. Sánchez respon que, com ja ha dit,  no vol parlar de Torreblanca II. 
 
El Sr. Alcalde li demana que reconegui que va ser un gran error. Explica que a Torreblanca van 
refer el projecte i van aportar tots els veïns de Vacarisses uns 2.900.000 €, quan si  s’hagués 
produït una baixa d’un 40 %, els veïns de la urbanització haguessin aportat menys, uns 3.000 € 
menys per veí, i per tant a la Coma s’agafarà l’empresa més barata, com s’ha fet amb totes les 
obres i a tots els enllumenats.  
Segueix explicant que, en relació als aplaçaments de Torreblanca II, es van fer decrets de 
fraccionament sense cap informe de l’assistent de Serveis Socials i ,a més sense estar signats 
pels Sr. Secretari. El Sr. Alcalde demana al Sr. Secretari si això és cert i aquest respon que els 
primers si que els va signar , però la resta no. 
El Sr. Alcalde adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que això dels aplaçaments ho explica com a 
una cosa ben feta, quan en realitat es van fer d’aquella manera. 
Segueix dient que no la votaran a favor, ni diran si aportaran o no, però no deixaran de 
negociar i parlar-ne, perquè això no és discrecional, no és pot dir que s’aportarà per exemple 
pel Ventaiol. 
 
Intervé el Sr.Masana qui diu que ell va dir que 5 €. 
 
El Sr. Alcalde li respon que és cert que va dir a 5 €, però amb uns condicionants, i diu que es 
manté en que hagués pogut sortir a 5 €. 
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Segueix dient que ells no fan les coses per a que els votin, sinó quan toca. 
 
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 X   

EN CONTRA          X  X 

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC, PSC I CIU, PERQUÈ HI 

HAGI UN NOU CONCURS, UN COP EXHAURIT L’ACTUAL, PER L’EXPLOTACIÓ 
DEL BAR DEL CASAL DE VACARISSES 

 
Atès que el bar del Casal de Vacarisses és un lloc de trobada, de reunió, de lleure, de 
participació etc. dels vacarissencs i vacarissenques. 
 
Atès que el bar del Casal de Vacarisses representa un lloc, on s’hi celebren diferents 
expressions culturals, millorant d’aquesta manera l’oci dels vacarissencs i vacarissenques. 
 
Atès que hi ha una manca d’aquest tipus d’espais al municipi de Vacarisses. 
 
Atès que és un lloc de relació i de trobada de moltes entitats i associacions de l’entramat social 
de Vacarisses. 
 
Atesa l’amplia demanda que hi ha entre els vacarissencs i vacarissenques per què aquesta 
explotació municipal segueixi oberta. 
 
Atès que podria donar feina a gent aturada de Vacarisses. 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Convocar un nou concurs per l’arrendament del bar del Casal de Vacarisses tant 

bon punt l’actual arrendatari deixi la seva explotació. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr.Masana qui diu que tenen coneixement de que l’actual arrendatari del 
Casal vol deixar l’explotació, i el que demanen és que es faci un nou concurs, doncs pensen 
que el Casal és un espai obert, és més que un bar, és un casal, un punt de trobada, de reunió i 
debat, un lloc on hi hagi cultura i sigui intergeneracional, i fer poble, fer Vacarisses. 
Segueix dient que creuen que en un municipi amb 18 urbanitzacions calen llocs com aquest, 
públics i de trobada, i lligats a un espai cultural com és el que té el Casal. Per acabar diu que 
creuen que no s’hauria d’acabar, perquè a més de tot això, un nou concurs podria donar 
possibilitats a gent que està a l’atur, joves, o fins i tot alguna entitat, i per tant només hi veuen 
avantatges. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que quan van llegir la proposta no donaven per fet que no es 
tornaria a llogar i per tant demanarà al Sr. Alcalde que ho aclareixi.   



 23 

Per altra banda diu que una cosa és el bar i l’altra el Casal, i per tant podria haver-hi un casal 
sense bar i es podrien seguir fent el que demanen, reunions, exposicions culturals...doncs creu 
que el bar és un complement per atreure la gent al Casal, el que pot ser bo o no, ja que 
depenen de qui i com es gestioni el bar també pot suposar el rebuig per algunes persones. 
Segueix dient que suposen que el que demanen és que el bar es gestioni per un professional 
privat i no pel propi ajuntament, doncs si fos així, ells s’hi oposarien, doncs ja hi ha prou bars al 
municipi. Per acabar, adreçant-se al Sr. Alcalde, li demana si realment la intenció de 
l’ajuntament és no fer cap més concurs. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que coneix pocs pobles que no tinguin un casal, que a més 
de l’oportunitat de donar feina a una família, llògicament amb una bona gestió, un contracte ben 
determinat i detallat, amb idees noves ... 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que també defensen que un casal de poble és un espai cultural, 
lúdic i festiu i que per tant ha de ser obert a la ciutadania. Diu que recorda haver sentit a la 
comissió informativa, per part del Sr. Alcalde, que es plantejaven de no renovar la concessió 
administrativa del bar perquè ja n’hi ha molts al municipi, el que li sembla que no pot ser un 
comentari d’alcalde, doncs hem de ser seriosos amb els espais públics. En relació al que ha dit 
el Sr. Méndez, de que pot haver un Casal sense bar, és possible, però no de sentit comú, 
doncs per exemple no creu que volgués tancar el bar del Casal d’Avis, doncs un bar dona un 
servei a unes persones en un lloc públic i de relació. Per acabar diu que defensen que s’ha de 
tornar a fer el concurs, tenint en compte també que es tracta d’una oportunitat de feina per algú 
del poble, i cal valorar-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui diu que estan d’acord amb els plantejaments de la 
filosofia del Casal que es recullen a la moció, però els que ho gestionen ara acaben el 
contracte al mes de setembre, i teòricament encara no saben que hagin plegat, tot i que els 
comentaris que els arriben es de que ho faran properament.  
Per altra banda diu que, ara mateix, a aquest edifici li cal una remodelació per dins i per fora, 
doncs està molt brut i deixat, i aprofitant que aquests senyors marxen, l’ajuntament, amb la 
subvenció concedida per a la seva remodelació interior i la part annexa, es posarà les piles. Per 
tant ,estarà tancat durant un temps, i tot això s’havia de començar al setembre quan s’acabés 
la concessió actual. Explica que un cop acabades les obres, ningú diu que es quedi tancat i no 
es torni a buscar una fórmula de gestió, però ara mateix no saben quina, i per tant no poden 
aprovar la moció. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que li semblen bé els arguments del Sr. Alburquerque, però com 
sempre , parla i no diu res, doncs si volen fer una reforma, que la facin, doncs son els primers 
que el van fer de pressa i corrents i amb un sostre de xapa, i ara sembla que està fet un nyap 
des de que van governar ells, quan el Casal de Cultura de Vacarisses és horrorós, i per 
exemple,  si plou mentre es veu una pel·lícula, no se sent perquè el sostre és de xapa i fa molt 
soroll. Segueix dient que el que demanen és que, quan marxi l’actual arrendatari i un cop fetes 
les reformes,  de la manera que vulguin, tornin a fer un altre concurs amb un projecte cultural 
d’explotació del bar, doncs de la cultura ,si no hi ha alguna cosa darrera, és difícil viure-hi. 
 
El Sr. Alcalde li respon que amb aquest canvi si que li acceptaran, doncs està clar que cal que 
es remodel.li i que esperen que així surtin els números. 
 
La Sra. Sánchez explica que està clar que la moció demana que quan marxi aquest arrendatari 
es convoqui un concurs, no demanen dates ni model, només que un cop renovat pugui 
funcionar bé i que s’amortitzi molt. 
Per acabar el Sr. Alcalde diu que ell es compromet a proposar novament l’obertura d’un bar al 
Casal, i que ja es discutiran les bases i condicions. 
 
Es sotmet a votació  i s’aprova amb aquest condicionant  de “quan s’acabin les obres de 
reparació”, 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             
 
 
 
1.10.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC I CIU, DE SUPORT A LA 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES “SIGNA UN VOT P ER LA 
INDEPENDÈNCIA” 

 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al 
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma més 
clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera 
expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de 
l’11S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de 
la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho 
democràticament. 
 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat 
cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades – 
Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional – n’han fixat l’imprescindible full de ruta 
institucional. 
 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè el 
poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a l’autodeterminació. 
Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de 
ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles. 
 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC 
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat 
de llurs objectius fundacionals. 
 
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 
organitzar conjuntament diferents jornades a tots els municipis de Catalunya al llarg dels 
propers mesos de 2014. Les jornades tenen com a objectiu aconseguir una recollida massiva 
de drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica 
i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta 
demanda popular. 
 
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus 
representats al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament, 
mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que 
l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) 
avalats per les seves signatures. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat 
popular, 
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A C O R D A 
 
 
PRIMER.-  Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “Signa un vot 

per la independència” que es pugui celebrar en al llarg dels propers mesos de 
2014. 

 
SEGON.-  Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de 

signatures. 
 
TERCER.-  Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en 

la campanya “Signa un vot per la independència”. 
 
 
QUART.-  Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. 

Ciutat, 1 – 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que l’ANC de Vacarisses els va demanar que 
entressin aquesta proposta igual que s’ha fet a la majoria d’ajuntaments de Catalunya, doncs 
es tracta de donar suport institucional a la campanya que s’està fent de petició de vot per a la 
independència. Segueix dient que com que la proposta és de l’ANC i de l’AMI, i l’ajuntament de 
Vacarisses forma part de l’AMI, pensaven que ja no ho haurien de fer. A més no els va arribar 
la informació i, posteriorment, l’ANC es va posar en contacte amb tots els partits, però 
desconeixien que faria l’equip de govern i és per això que es va presentar la moció en nom de 
l’ANC. Reitera que l’ajuntament de Vacarisses pertany a l’AMI i per tant creu que aquestes 
mocions no hauria de caldre que les presentessin, sinó que ja hauria de fer-ho l’equip de 
govern. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que és obvi que les seves ideologies i pensaments son molt 
diferents, però independentment d’això el que no poden acceptar és que es faci ús d’un espai 
públic per dur a terme una il·legalitat, com és el referèndum. No només ho diu el Partit Popular, 
sinó que el Tribunal Constitucional també ho va dir fa un parell de dies i ho dirà el Congrés del 
Diputats el proper 8 d’abril. Segueix dient que es tracta d’un error, doncs divideix als ciutadans, 
i per tant la votaran en contra. Per acabar diu que els pensaments son lliures però no ho son 
els actes, aquests tenen conseqüències. 
 
El Sr. Reollo diu que es tracta d’una moció planera, no cal donar-li més voltes. 
 
La Sra. Sánchez diu que en la línia del que sempre han defensat no estan en contra de ningú, 
el seu model no és la independència, però pensen que s’ha de poder exercitar el dret a decidir i 
per a que això sigui possible, les entitats i els ajuntaments poden posar a disposició dels 
ciutadans mecanismes per votar. Per acabar diu que s’abstindran per no ser un impediment, 
malgrat no ser el seu model. 
 
Intervé el Sr. Martin qui diu que per les mateixes raons que han dit altres vegades hi votaran en 
contra. Estan a favor del referèndum, a favor de fer la consulta, però no és poden decantar per 
la independència, i per tant esperaran que es celebri el referèndum. Segueix dient que els han 
demanat des de la Vicepresidència del govern si podran col·laborar amb el referèndum i 
evidentment que diran que sí. A més ja han cedit espais municipals,com dissabte passat que 
es va fer un acte al Punt de Vol, per tant no posaran cap pal a les rodes a les entitats que 
vulguin participar en aquesta campanya. Pel que fa a aquesta moció, per filosofia, hi votaran en 
contra. 
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Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que li sembla un despropòsit que el representant de l’AMI 
de l’ajuntament digui que es farà el que calgui però que hi votaran en contra. Diu que no ho 
entén i que no creu ni que s’hagin llegit la moció, com fa el Partit Popular, doncs a la moció no 
hi diu res del 9 de novembre, sinó que es fa una petició de vot on la gent signa a favor de la 
independència. Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que ell ha parlat del Tribunal Constitucional 
quan el que ha de fer és llegir-se el que diu la moció   
 
 
“SEGON.-  Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de 

signatures. 
 
TERCER.-  Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en 

la campanya “Signa un vot per la independència”. 
 
 
QUART.-  Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència” 
 
 
Per tant si el que s’aproven son els acords, el Partit Popular no s’ha llegit la moció, i 
simplement és tot que no. 
Per altra banda, diu que pensa que és un bon moment per votar a favor de la moció per donar 
suport a l’ANC, que per cert, esta qüestionada i fins i tot es vol il.legalitzar per part de sectors 
espanyolistes de l’estat.  
 
Intervé el Sr. Méndez, qui fa veure al Sr. Masana que a la moció hi ha un punt on diu 
“reafirmem el referèndum”. 
 
El Sr. Masana li respon que el que s’aprova son els acords. 
 
El Sr. Méndez li pregunta si és que la introducció no serveix per a res, doncs ell no s’inventa 
res, ho diu la moció. Reitera que cadascú té la seva opinió i ideologia, no hi ha cap problema, 
però no volen que es cedeixin uns espais públics per demanar que es faci una il.legalitat, tal 
com ha dit el Constitucional, ho dirà el Congrés i ho ha dit el president del Govern, que no es 
farà cap referèndum. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui adreçant-se al Sr. Méndez li diu que una recollida de signatures no 
és ni serà mai il·lega, i li sorprèn que ho digui. 
 
El Sr. Méndez li respon que ell no parla de la recollida de signatures, sinó del lloc on vol fer-se.  
 
La Sra. Sánchez li diu que els espais municipals son públics, els utilitzen les entitats...  
Per altra banda diu  que el que realment la sorprèn és que si Vacarisses forma part  de 
l’Associació de Municipis per a la Independència és perquè l’equip de govern van votar-hi a 
favor en el seu dia, si més no es van abstenir i, per tant,van facilitar que la moció prosperés, 
designant al Sr. Martin com a representant, i resulta que cada vegada que arriben propostes en 
el sentit de recollida de signatures, posar a disposició, dret a decidir, les aturen totes. Demana 
que expliquin aquesta falta de coherència, doncs si pertanyen com a municipi a l’AMI, veu molt 
agosarat parlar amb aquesta lleugeresa del que volen els ciutadans de Vacarisses, doncs n’hi 
haurà molts que voldran la independència, però n’hi ha molts d’altres que no la volen. Diu que 
potser l’ajuntament té mitjans per fer una consulta popular i sortir de dubtes, doncs a vegades 
les coses semblen d’una manera i no ho son. 
 
Intervé el Sr. Martin qui respon que potser s’hauran de plantejar sortir de l’AMI, doncs es van 
abstenir donant com a motiu facilitar el referèndum, igual que estan a l’Associació de Municipis 
i a la Federació, i si és necessari donar-se de baixa poden fer-ho perquè tenen majoria,  tot i 
que no és la seva intenció de moment. 
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Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que li agraden les seves reflexions i que hauria d’explicar-
les al secretari del seu partit. 
 
La Sra. Sánchez respon que ella no és el secretari del seu partit. 
 
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  X 

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
1.11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PEL  CANVI DE 

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES A L’ASSO CIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI) 

 
 
Moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya, pel canvi de representat de 
l’Ajuntament de Vacarisses a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
De tots és sabut que Vacarisses pertany a l’AMI, gràcies als vots favorables dels grups 
municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió. Seguint aquesta 
explicació la resta de grups van votar en contra o es van abstenir. 
 
UIPV i VxV, els dos grups que formen el govern de Vacarisses, van votar en contra i, 
posteriorment, (en una segona moció), es van abstenir perquè l’ajuntament de Vacarisses 
formés part de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
L’actual representant de l’ajuntament de Vacarisses a l’AMI, és un regidor del grup municipal 
d’Unió Independent per Vacarisses (UIPV), un partit, doncs, que no va votar favorablement a 
que l’ajuntament de Vacarisses formés part de l’AMI. 
 
Des del grup municipal d’ERC a Vacarisses, pensem que l’actual representant de l’ajuntament 
a l’AMI no compleix amb les seves responsabilitats. Considerem que les propostes i 
recomanacions de l’AMI no són portades a ple i, el que considerem més greu, no s’informa a la 
resta de grups de les informacions que l’AMI fa arribar al nostre representant. 
 
Per tots aquests motius aquí exposats, considerem que hi hauria d’haver un canvi en el nostre 
representant a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 

 
A C O R D S 

 
PRIMER.- . Efectuar un canvi en el representat de l’ajuntament de Vacarisses a l’AMI. 
 
SEGON.-  Que el nou representat sigui el regidor de CIU o d’ERC, regidors que sí van votar 

favorablement a l’adhesió de l’ajuntament a l’AMI. 
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Intervé el Sr. Masana qui diu que aquí els donen la solució, doncs és evident que com que el 
Sr. Martin no fa la feina que ha de fer a l’AMI, i l’equip de govern no vol pertànyer a l’AMI, els 
demana que cedeixin la representació al CiU o ERC, que son els dos partits que si que van 
votar que volien estar a l’AMI. Explica que hi ha molts ajuntaments on això ja s’ha fet d’entrada, 
el govern s’ha abstingut, i han cedit la representació al partit que ho ha presentat a l’oposició i 
si que hi ha votat favorablement. Diu que no cal sortir de l’AMI, que ja hi estan bé, el que cal es 
canviar de representant, doncs no els informa del que els ha d’informar i no representa 
l’ajuntament de Vacarisses com hauria de fer-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que els sembla una proposta “sui géneris”, perquè no la 
votaran a favor ni en contra, doncs ells des del principi ja van dir que entrar a l’AMI era un error 
i per tant si hi ha la possibilitat de sortir-ne esperen que sigui així.  
 
Intervé el Sr. Reollo qui diu que quan els miren no saben de quin color son, en relació a aquest 
tema, no saben pel camí que van, per tant ara és el millor moment . Si tant els molesta ser de 
l’AMI han de deixar que altres persones hi  treballin i ho tirin endavant. Segueix dient que la 
setmana passada eren un goig els taulells del Picnic Jazz de Terrassa ,on la gent signava 
democràticament i en llibertat. Adreçant-se a l’equip de govern els demana que es decideixin 
d’una vegada i així puguin treure’s el tema de sobre i posar-se a treballar. 
 
La Sra. Sánchez diu que no sap si és bo o dolent estar a l’AMI, però que creu que es podria fer 
una consulta no vinculant a Vacarisses, i de totes maneres votarà a favor de que el 
representant sigui el Sr. Masana o el Sr. Reollo ,que sí que son coherents. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui diu que el sorprèn que diguin que ell és el representant de 
l’ajuntament a l’AMI, doncs no sap quan s’ha decidit això, ja que a la moció que van presentar 
ells demanaven designar a l’Alcalde com a representant de l’Ajuntament de Vacarisses a l’AMI 
i, per tant, segueix sent l’alcalde. Explica que ell va ser representant a l’AMI només a una 
assemblea en que el Sr. Alcalde no va poder assistir. 
Adreçant-se al Sr. Reollo li diu que ells han mantingut sempre el mateix, han defensat el dret a 
decidir, però com a govern no poden decidir pels veïns de Vacarisses, no poden decidir que 
l’Ajuntament de Vacarisses demani la independència, aixó han de fer-ho els mateixos veïns, 
que en el seu dia van votar a UIPV, i per tant seguirà sent el Sr. Alcalde el representant a l’AMI. 
 
El Sr. Masana li respon que la moció demana un canvi de representant, però no especifica el 
seu nom, sinó que ell mateix s’ha donat per al·ludit. Explica que quan l’ANC va a parlar amb el 
representant de l’AMI s’entrevista amb ell, com l’ultima vegada que un representant de l’ANC 
va venir a l’ajuntament. 
 
El Sr. Martin li respon que no va venir a parlar amb un representant, sinó que va demanar per 
en Salvador Martin. 
 
El Sr. Masana diu que no cal donar-hi més voltes, doncs si el representant és l’alcalde, 
adreçant-se a ell li demana que plegui de representant de l’AMI perquè no fa la feina que li 
pertoca com a tal. 
 
Es sotmet a votació i no s’aprova la moció 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           
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1.12.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP, PER  AL CONDICIONAMENT 

DEL TERRENY ADJACENT A L’ESTACIÓ DE VACARISSES- CAN  SERRA, COM A 
APARCAMENT PER A VEHICLES 

 
El sotasignat, Mariano Méndez *Rudilla, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya en aquest Ajuntament, d'acord amb el que estableix l'article 5.5 (Capítol I, Subtítol I, 
Títol I) del ROM vigent del mateix text normatiu i normativa concordant a Vacarisses, presenta 
la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ en el proper Ple Municipal. 
 
 

JUSTIFICACIÓ 
 
 
Donada la contínua demanda dels usuaris de l'estació de RENFE de Vacarisses – Can Serra 
de poder estacionar els seus vehicles. 
 
Donat l'escàs espai existent actualment en aquesta estació per a l'estacionament. 
 
Donat el benefici medi ambiental que produeix la reducció de l'ús del parc rodat. 
 
Donat l'abandonament en què es troba aquest espai actualment i el focus contaminant que d'ell 
es desprèn. 
 
 
És per tot això que es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents 
 

A C OR D S 
 
PRIMER.- Condicionar com a aparcament de vehicles, el terreny propietat de l'Ajuntament de 
Vacarisses que hi ha entre l'Estació de Vacarisses Ca Serra i el túnel del carrer Petúnies. 
 
SEGON.- Publicar el contingut dels acords en la web municipal, en la revista El Terme i en la 
Ràdio Municipal. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui fent un recorregut històric comença dient que el 1859 es va 
posar en funcionament la línia de tren que funciona per Vacarisses, el 1898 es va posar en 
funcionament l’estació de Can Serra i el 1944 l’estació de Torreblanca, dades extretes del llibre 
Miscel·lània Vacarissenca del Sr. Antoni Flotats. Diu que això sempre ha estat bo per 
Vacarisses i per tant seguiran demanant millores,com la sol·licitud que van fer arribar la 
setmana passada als seus diputats al Congrés a Madrid per a que facin una sèrie de 
demandes a Renfe, com millora de l’enllumenat a ambdues estacions, retolació a l’estació de 
Torreblanca, màquina expenedora de bitllets també a Torreblanca... Explica que els usuaris de 
l’estació de Can Serra demanen poder aparcar en condicions al costat de l’estació, cosa que 
depèn de l’ajuntament de Vacarisses, doncs hi ha un aparcament petit on hi caben uns 6 
vehicles, i en hores punta sempre està ple. Explica que el seu partit es van posar en contacte 
amb Renfe, doncs els constava que hi havia un terreny passat el túnel del carrer Petúnies en 
direcció a l’estació que es podria condicionar com a zona d’aparcament, però Renfe els va 
respondre que no eren terrenys seus i després de fer la consulta a l’ajuntament va saber que 
era terreny municipal, però va entendre que no es tractava de zona verda sinó que es podia 
construir, fet que no és així. Per tant el que demanen és que algun terreny adjacent a l’estació 
es pugui condicionar per a que veïns i usuaris puguin aparcar i facilitar els desplaçaments. Per 
altra banda diu que també demanen que a l’actual zona d’aparcament posin una placa i 
reservin un lloc per a minusvàlids. 
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Per acabar, com a anècdota, explica que el Sr. Antoni Flotats, al seu llibre, comenta que en un 
primer moment la línia de tren era privada, i no va ser pública fins el 1898 quan es va construir 
l’estació per part dels veïns i amb la col·laboració econòmica de l’ajuntament,. Per tant creuen 
que l’ajuntament ha de seguir aquesta línia i facilitar que els usuaris del tren l’utilitzin. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que hi estan a favor, només falta veure en quin terreny es fa i si 
no suposa molts diners per l’ajuntament. Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que al 1898, aquesta 
estació es va fer també gràcies al Sr. Alfons Sala ,que era el cacic d’aquí,i per aquest motiu van 
posar el seu nom a un carrer.  
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que potser el carrer de les Carolines podria aprofitar-se 
més per aparcar si es senyalitzessin millor els aparcaments, però som tan còmodes que ens 
costaria pujar les maletes per la rampa. Per acabar diu que hi votaran a favor, sense saber si 
això serà possible o no. 
 
La Sra. Sánchez diu que pensa igual que els demés i no cal estendre’s. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que a Can Serra no hi ha tants problemes com a Torreblanca, 
on hi ha un canvi de línia i, per tant, de tarifa. Explica que, de totes maneres, es vol arreglar 
una   parcel·la ,però estan mirant si pot haver-hi perill o no perquè està molt a prop del talús, i a 
vegades al passar el tren pot caure alguna pedra i  caldria posar-hi alguna reixa. Diu que tal 
com ha dit el Sr. Reollo normalment hi ha lloc al carrer de les Carolines, però de totes maneres 
miraran de netejar la zona verda.  
Pel que fa a la plaça per minusvàlids, diu que l’aparcament asfaltat l’ha pintat la Renfe. 
 
El Sr. Méndez li respon que encara que ho hagi pintat  Renfe el terreny és de l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde diu que no li consta que tinguem escriptures d’aquell terreny, igual que no en 
tenim del cementiri. 
Intervé el Sr. Llorens qui diu que després de fer la consulta si que han trobat les escriptures. 
 
El Sr. Alcalde diu que una cosa és la parcel·la de sota ,que es  zona verda, i l’altra és on s’està 
aparcant ara. 
 
El Sr. Méndez li respon que es tracta de la mateixa parcel·la ,sinó així és com es veu al plànol. 
 
El Sr. Alcalde diu que amb les obres de Can Serra es va fer una expropiació per a obrir aquest 
nou vial i es va deixar una zona com de vialitat i una altra de zona verda, a la parcel·la de sota, 
no a la de l’estació. 
 
El Sr. Méndez diu que no cal donar-li més voltes, doncs es tracta d’una cosa fàcil de 
comprovar.  
 
El Sr. Alcalde diu que arreglar la zona verda per a que aparquin cotxes pot fer-ho, però 
senyalitzar-ho com a aparcament no, perquè haurien de canviar el planejament. 
 
El Sr. Méndez diu que hi està d’acord i per tant retira la moció. 
 
 
1.13.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS  CIU , PSC I ERC , EN DEFENSA 

DEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA DAVANT LES DARRERES  
INTERLOCUTÒRIES DEL TSJC. 

 
Una de les conseqüències més visibles de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de 
l’any 2010 sobre l’Estatut de Catalunya és l’ofensiva conta el sistema d’immersió lingüística a 
l’escola catalana. Des d’aquell moment s’han anat succeint interlocutòries del Tribunal Superior 
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de Justícia de Catalunya (TSJC), sentències del Tribunal Suprem (TS) i l’aprovació de la llei 
Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en castellà) per eliminar el model 
d’escola catalana en llengua i continguts. El darrer episodi prové de cinc interlocutòries del 
TSJC, que imposen una quota del 25% de castellà a l’escola. 
 
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de mes de 30 anys, 
que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat d’oportunitats. Ha estat 
el producte d’una voluntat política i del treball pedagògic de molts professors i professores, del 
compromís general de les famílies, que han posat en tot moment benefici de l’infant per sobre 
de tot. Ha esdevingut el model educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues 
llegües - l’avaluació feta l’any 2010 pel Ministeri d’Educació demostra que el nivell de 
coneixement del castellà per part dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l’Estat - 
i amb la garantia del coneixement d’una tercera llengua. També ha estat reconegut i posat 
d’exemple en nombroses ocasions internacionalment, per exemple, pel Consell de Ministres del 
Consell d’Europa o pel High Leve! Group on Multilinguism de la Unió Europea. 
 
Per altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel Parlament de 
Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes i a qui correspon dissenyar el 
model educatiu que consideri més idoni per assolir els millors resultats acadèmics. Tant la 
sentència del Tribunal Constitucional, com les disposicions judicials que se’n deriven, laminen 
greument l’autonomia del Parlament de Catalunya en matèria educativa i limiten les possibilitats 
d’aplicació de la LEC. 
 
Per tots aquets motius, es proposa al Ple de L’Ajuntament de Vacarisses l’adopció dels 
següents 
 
 

A C O R D S 
 
 

PRIMER.-   Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que 
suposa aquest nou episodi judicial, així com rebutjar la politització que 
constantment es fa de la llengua i d’un conflicte que no és real ni existent. 

 
SEGON.-    Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no, 

és no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la 
cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes 
plantejats per la societat del segle XXI per un alumnat amb més de 100 llengües 
d’origen. 

 
TERCER.-   Manifestar el nostre respecte per les interlocutòries dictades del TSJC el 31 de 

gener del 2014 que imposen una quota lingüística del 25% en castellà, però, al 
mateix temps expressar la nostra disconformitat i la nostra perplexitat.  La decisió 
sobre la llengua vehicular a l’escola l’ha de prendre el poble de Catalunya, per mitjà 
dels seus representants electes al Parlament, no els jutges. 

 
QUART.-   Donar suport al govern de la Generalitat de Catalunya i, concretament, al 

Departament d’Ensenyament en el seu compromís de continuar mantenint el 
sistema d’immersió lingüística en llengua catalana, en el mecanisme legal de la 
representació dels recursos als respectius tribunals i en la defensa de la legalitat de 
la llei catalana. 

 
CINQUÈ.-   Donar suport al conjunt de la comunitat educativa del país i, de forma més 

particular, als cinc directors dels centres afectats per la sentència del TSJC.  
Encoratjar també als consells escolars a sumar-se al clam per defensar una escola 
catalana en llengua i continguts. 
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SISÈ.-   Enviar aqueta moció al TSJC, al president del Govern espanyol, als portaveus dels 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera d’Ensenyament de 
la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, a l’entitat Somescola.cat i a les 
directores de totes les escoles del municipi de Vacarisses. 

 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui explica que aquesta moció l’haurien d’haver presentat el mes 
passat ,però com que no hi va haver Ple i creuen que hi son a temps i és prou representativa 
l’ha presentat ara. Seguidament llegeix el cos central de la moció i a continuació el tercer acord. 
Explica que consideren que no son els jutges quins han de decidir la política lingüística dels 
nostres centres ,passant per sobre de les competències de la Generalitat i per damunt dels 
criteris i normatives que s’han portat a terme durant 30 anys, doncs és un fet que el castellà i el 
català mai han estat objecte de debat i conflicte, sinó que això ha estat el que s’ha provocat des 
de l’estat espanyol. Per acabar diu que pensen que des de Catalunya no s’actua en contra de 
cap altra llengua de l’estat espanyol ,sinó que tan sols defensen la seva. 
 
Intervé el Sr. Méndez, qui diu que com han fet des de l’nici de la legislatura ,no entren a 
comentar les sentències dels Tribunals, tant si son a favor com en contra, simplement les 
acaten, i per tant no faran cap més comentari. 
 
Per part de l’equip de govern intervé el Sr. Gibert qui diu que estan d’acord amb aquesta moció 
i els agradaria explicar una mica com ho entenen ells. Diu que la immersió lingüística es una 
qüestió de democràcia, país i cultura,   i per tant els jutges no poden decidir quin  ha de ser el 
model educatiu del nostre país, per sobre de la legitimitat democràtica del Parlament de 
Catalunya i la seva aplicació de les regles, d’acord amb el projecte lingüístic dels centres, 
aprovat per cada Consell Escolar. Segueix dient que cal recordar que l’escola catalana és una 
escola d’èxit des de fa 30 anys, on els infants no es segreguen per raó de llengua i son 
competents en català, castellà i anglès, i que la immersió és la garantia d’un futur amb cohesió 
social amb igualtat d’oportunitats per a tothom.  
Per altra banda diu que pensen que aquesta moció ha de servir per demanar al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat la defensa del nostre model d’escola , doncs ara més que mai 
cal estar disposats a tot el que estigui en les nostres mans per defensar el nostre model 
d’escola perquè és una qüestió de país, I per això tota la comunitat educativa i la societat 
catalana no poden consentir que rebenti el model educatiu català i es trenqui la unitat civil 
catalana alimentant un conflicte artificial i inexistent. A més, volen donar tot el suport possible        
als 5 directors amenaçats pels jutges ,que han de saber que tenen el seu govern i el seu país al 
seu costat. Per acabar diu que s’hi ha d’implicar tothom doncs és una qüestió de democràcia i 
país. 
 
 
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 X 

EN CONTRA X           

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

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 27 DE GENER DE 2014,  3, 10, 17, I 25 DE 
FEBRER DE  2014, I 3, 10 I 17 DE MARÇ DE 2014. 

 
             Es dona compte de les actes de les sessions relacionades, de les quals s’ha entregat 

copia de la minuta juntament amb la convocatòria plenaria. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ (Alcaldia, del 19/2014, de 23/01/2014, al 70/2014, de 17/03/2014, 
(Medi Ambient,  de l’1/2014, de 03/02/2014, al 5/2014, de 19/03/2014),  (Serveis 
Municipals , del 9/2014, de 31/01/2014, al 30/2014, de 20/03/2014), (Sanitat i Consum, 
del 5/2014, de 25/01/2014, al 15/2014, de 13/03/2014), (Urbanisme, del 4/2014, de 
20/01/2014, al 17/2014, de 14/03/2014),  (Ensenyament, del 2/2014,de 14/02/2014, al 
6/2014, de 14/03/2014),  (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 3/2014, de l’ 
11/02/2014, al 10/2014, de 10/03/2014), (Seguretat Ciutadana i Emergències, del 
2/2014, de 24/01/2013, a l’ 11/2014, de 07/03/2014),  (Cultura, de l’ 1/2014, de 
15/01/2014, al 7/2014, de 11/03/2014), (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme,  del 2/2014, de 28/02/2014, al 3/2014, del 04/03/2014), (Comunicació,  de 
l’1/2014,  de 30/01/2014, al 2/2014, de 19/02/2014), (Gent Gran, l’1/2014, de 
06/03/2014), (Esports, de l’1/2014, de 28/02/2014, al 2/2014, de 28//02/2014).  

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

ordinària. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DE LA SOL.ICITUD DE RECURSOS DE L CATÀLEG DE SERVEIS 

2014, DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 
 
 
 
-Que per Decret de la regidora d’Acció Social, Solidaritat i  Dona núm. 6/2014, de 28 de 
febrer de 2014,   es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de Serveis 2014 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com 
a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

Acció 
comunitària, 
participació, 

igualtat i 
joventut 

Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania.                                                 
Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

29.492 € 12.500 € ECONÒMIC 
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-Que per Decret de la regidora d’Acció Social, Solidaritat i  Dona núm. 7/2014, de 28 de 
febrer de 2014,   es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de Serveis 2014 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com 
a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

ÀREA 
D’ATENCIÓ A 

LES PERSONES 

INCLUSIÓ 
SOCIAL 

Suport en la gestió de 
prestacions econòmiques 
de caràcter social   TÈCNIC 

AREA 
D’ATENCIÓ A 

LES PERSONES 

IGUALTAT I 
DRETS CIVILS 

Suport en l’abordatge 
integral de la violència 
masclista   TÈCNIC 

AREA 
D’ATENCIÓ A 

LES PERSONES 

SUPORT ALS 
SERVEIS 
SOCIALS 

MUNICIPALS 

Millora de la gestió dels 
serveis socials 

  TÈCNIC 
 
 
-Que per Decret de la Regidora d’Acció Social, Solidaritat i  Dona núm. 10/2014, de 10 de 
març de 2014 ,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis 2014 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a 
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

Atenció 
domiciliària, 

dependència i 
suport 

persones 
cuidadores  

Projectes d'atenció 
domiciliària 

  TÈCNIC 
 
 
-Que per Decret del regidor de Cultura núm. 6/2014, de 24 de  febrer de 2014,   es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2014 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

Cultura Festivals Artístics 8.060€ 2.400€ ECONÒMIC 
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AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

Cultura Festes Populars de 
Vacarisses 

37.400€ 7.400€ ECONÒMIC 

 
 
-Que per Decret del regidor de Gent Gran núm. 1/2014, de 6 d e març de 2014 ,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2014 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA DE 
TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT 

MOBILIARI 
URBÀ Espai Lúdic  

  MATERIAL 
 

-Que per Decret del regidor de Sanitat i Consum núm. 14/2014 , de 28 de febrer de 2014,   
es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2014 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la 
prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

ANIMALS DE 
COMPANYIA 

Recollida de gossos en via 
publica, esterilitzacions en 
colònies de gats, etc...                                      35.000 € 1.000 € ECONÒMIC 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

SALUT 
PUBLICA 

Control Sanitari de les 
piscines d’us públic 

  MATERIAL 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

SALUT 
PUBLICA 

Exposició de la Promoció 
de la Salut 

  MATERIAL 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

SALUT 
PUBLICA 

Sanitat Ambiental  7.211,60   5.408,70   

ECONÒMIC 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

SALUT 
PUBLICA 

Vigilància i control 
d’establiments alimentaris 

  MATERIAL 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

SALUT 
PUBLICA 

Activitats d’educació per a 
la  Salut 

  MATERIAL 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

CONSUM 
Act. de sensibilització per 
a la població en matèria 
de consum responsable    MATERIAL 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

CONSUM Bústia del consumidor 

  MATERIAL 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

CONSUM 
Visita de les unitats mòbils 
d’informació al consumidor 

  MATERIAL 
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-Que per Decret del regidor d’Ensenyament núm. 3/2014, de 28  de febrer de 2014 ,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2014 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats 
 

 
 
-Que per Decret del regidor d’Esports núm. 2/2014, de 28 de febrer de 2014 ,  es va resoldre 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2014 del  Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació dels 
serveis i la realització d’activitats 
 

 
 
-Que per Decret del regidor de Seguretat Ciutadana i Emergèn cies núm. 10/2014, de 7 de 
març de 2014 ,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

ÀREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

Centres i serveis 
educatius 
municipals 

Funcionament d'escoles 
i serveis municipals de 
música i arts.                          
ACTUACIÓ: 
Manteniment de l'escola 
municipal de música de 
Vacarisses. 199.813,70€ 35.000€ ECONÒMIC 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

Acompanyament a 
l'escolaritat 

Catàleg d'activitats de 
suport a la funció 
formativa de les famílies                                                    
ACTUACIÓ:Impuls a la 
participació de la família 
en la comunitat 
educativa.   TÈCNIC 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

Centres i serveis 
educatius 
municipals 

Funcionament d'escoles 
bressol municipal.                                           
ACTUACIÓ: 
Funcionament d'escoles 
bressol municipal. 630.164,60€ 100.000€ ECONÒMIC 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

DESENVOLUPAMENT 
ECONOMIC LOCAL 

ESPORT 
LOCAL 

Esdeveniments esportius 
de caràcter puntual i 
participació oberta                             10.700 € 5.500 € ECONÒMIC 

DESENVOLUPAMENT 
ECONOMIC LOCAL 

ESPORT 
LOCAL 

Préstec de material 
esportiu 

  MATERIAL 

DESENVOLUPAMENT 
ECONOMIC LOCAL 

EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 

Millora del material 
esportiu 

8.660 € 8.660 € ECONÒMIC 
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Serveis de 2014 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com 
a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA DE 
TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT 

Prevenció 
d’incendis 
forestals 

Simulacres d’activació del 
Pla d’actuació municipal 
d’emergències per 
incendis forestals   TÈCNIC 

 
 
-Que per Decret de la regidora d’Indústria, Promoció Econòmi ca, Comerç i Turisme núm. 
2/2014, de 28 de febrer de 2014   es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de Serveis de 2014 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els 
següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 
 

 
 
-Que per Decret del regidor de Medi Ambient núm. 4/2014, de 10 de març de 2014 ,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2014 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats. 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 

Polítiques de 
Mercat de Treball 

Finançament 
d’accions per al 
foment de l’ocupació 
ACTUACIÓ: Club de 
la Feina 61.727,50 € 10.000 € ECONÒMIC 

ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 

Desenvolupament 
del teixit comercial 

urbà 

Actuacions per a la 
gestió integral del 
teixit comercial urbà 
ACTUACIÓ: 
Dinamització del 
comerç de 
Vacarisses 5.500 € 3.500 € ECONÒMIC 

ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 

Desenvolupament 
de mercat i fires 

locals 

Servei de préstec 
d’envelats 

  MATERIAL 

ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 

Polítiques de 
Mercat de Treball 

Recull d’activitats per 
als serveis locals 
d’ocupació:persones i 
empreses 
ACTUACIÓ: 
Dones que ho podem 
tot: canvis  i cerca de 
feina després dels 45 1.444 € 1.083€ MATERIAL 
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I perquè així consti lliuro la present amb el vistiplau del senyor alcalde, a Vacarisses el disset 
de març de dos mil catorze. 
 
 
 
3.5.-  DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE T RESORERIA QUE S’HAN 
TRAMÉS AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA I A LA DIR ECCIÓ GENERAL DE 
POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA 
LLEI 15/2010 (4T.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: 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ TIPOLOGIA 

DE RECURS 

Pla de 
prevenció 
d’incendis al 
nucli urbà 

0 € 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

TÈCNIC 

Tractament de 
vegetació a la 
franja 
perimetral de 
baixa 
combustibilitat 
a les 
urbanitzacions 
Ventaiol, els 
Caus, el Palà, 
i La Farinera 

44.430,35€ 26.658,21€ ECONÒMIC Prevenció 
d’incendis 
forestals 

Tractament de 
vegetació de 
parcel·les no 
edificades 
dels ens 
públics locals 

11.960,12€ 9.568,10€ ECONÒMIC 

Sensibilització, 
participació i 

divulgació 
ambiental 

Activitats de 
sensibilització 
i educació 
ambiental 

5.000€ 5.000€ ECONÒMIC 

ÀREA DE 
TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat 

Implantació 
de mesures 
de gestió 
sostenible 
ambiental i 
econòmica 

5.000€ 4.500€ ECONÒMIC 
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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 
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  
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previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Economia i Hisenda i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, als de les 
Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, tingui  
atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 4at 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. 
 
 
4.1.-  MANIFEST EN MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNA CIONAL DE LA DONA . 
 
Pren la paraula la Sra. Singla qui explica que el 8 de març es va celebrar el Dia Internacional 
de la Dona treballadora i, aquest any, des de la regidoria de la Dona, es va fer una sortida al 
Teatre Romea a veure l’obra “ Dones com jo”. Comenta que l’activitat va tenir molta acollida, 
doncs van participar-hi 67 persones i aquest any s’ha fet una oferta més lúdica, i han continuat 
donant suport a l’Associació de Dones, que aquest any han elaborat un programa ple 
d’activitats. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Gibert qui llegeix el manifest següent: 
 
 
“Un any més, el dia 8 de març les dones de tot el món sortim al carrer per celebrar el Dia 
Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la lluita històrica per 
la igualtat de gènere.   
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Perquè malauradament, a  les nostres societats encara s’hi arrelen estructures i situacions que 
dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat salarial, la menor presència en 
espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de corresponsabilitat en les tasques de 
cura i de la llar, o la violència masclista, són evidències que hem de seguir treballant i sumant 
esforços per fer efectiva la igualtat de gènere.  
 
Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat –homes i dones- per tal de fer-nos 
partícips i protagonistes del trencament d’estereotips que ha de dur a un canvi d'actitud de la 
societat, el canvi de mentalitat col·lectiu imprescindible per avançar plegats en aquest gran 
repte col·lectiu.   
 
També és moment de recordar les grans fites en la consecució dels drets civils, polítics i socials 
de les dones, moments clau com l’adquisició del dret al vot - important avenç del qual s’han 
complert 80 anys -, el dret a l’accés a l’educació superior, el dret a la lliure disposició dels 
propis béns, l’aprovació d’instruments legals més recents, com la Ley Orgánica para la 
Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley Integral contra la Violencia de Género, o la 
Llei catalana del Dret de les Dones a eradicar la Violència Masclista.   
   
Però al costat d'aquestes fites ara també  cal alçar la veu i denunciar com, altres marcs legals 
referents al nostre país, queden afectats per tot tipus de reformes que desgraciadament no es 
situen en la lògica d' ampliar els drets de les dones o bé la igualtat efectiva amb els homes.  
 
Aquí podem destacar la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, 
que amenaça clarament la funció que han desenvolupat els ajuntaments democràtics alhora de 
donar respostes a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes des de la proximitat. Aquest és el 
cas de les polítiques i serveis municipals adreçats a la promoció de les dones o bé a l'atenció 
de les víctimes de violència masclista, la continuïtat dels quals queda compromesa i 
qüestionada. I el cas més actual i flagrant, sens dubte és la Reforma del Govern de l'Estat pel 
que fa a la Llei de Salut sexual i reproductiva vigent des del 2010, que suposa un atac directe a 
la llibertat de les dones i al  dret a decidir sobre el  seu propi cos.   
 
Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igualtat d’oportunitats per totes les dones, és 
avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament 
humà, és promoure un nou model social situant les persones en el centre de les estratègies i 
les actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del compromís global de les 
administracions locals sempre al costat de les dones i de les organitzacions que defensen i 
reivindiquen el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret.   
 
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem assolir amb la col·laboració i la complicitat 
de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes de la nostra ciutat, perquè 
només així podrem fer-ho realitat. “      
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
5.1.-  PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL ERC, 

FORMULADES AL PLE 
 

1. Vol saber qui valora els mèrits, i de quina manera, per a l’entrega de medalles en el dia 
de la Policia. 

Pren la paraula el Sr. Martin qui explica que tal com recull el Reglament de Recompenses i 
Distincions de la Policia Local de Vacarisses , un cop escoltat el cap de la Policia Local ell 
mateix eleva la proposta a Alcaldia, qui finalment l’aprova. 
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2. M’agradaria saber si s’ha fet alguna sanció o algun avís pel problema dels gossos que 
borden a la nit. També m’agradaria saber si s’han rebut queixes o denúncies al 
respecte. 

Intervé el Sr. Gibert qui explica que durant el 2013, pel que fa a sancions se n’han fet 12 i de 
queixes que han derivat d’intervencions de la Policia 162. I de l’any 2014, de moment en porten 
34. 

Pren la paraula el Sr. Méndez qui comença a fer les seves preguntes. En relació al passatge de 
les Gardènies, ja va comentar en l’anterior ple que davant del número 5 – 7 hi havia un parell 
de metres sense panots i torna a demanar que es repari.  En el mateix passatge, al 
començament, hi ha molts cotxes que entren convençuts de que hi ha un enllaç amb el carrer 
de sota, i el que demanen els veïns és que al començament del carrer s’indiqui que es tracta 
d’un carrer sense sortida, per a que no hagin d’anar fins al final i maniobrar per sortir. Per altra 
banda diu que, fa unes setmanes, a la placeta del mateix passatge, es van talar branques i 
encara no s’han recollit. 

Segueix dient que a la cantonada del carrer Orquídies amb el carrer de les Roselles no hi ha 
cap placa de cediu el pals i ,evidentment, tan d’una banda com de l’altre hi ha el perill 
d’accident. 

Al passatge Font de Sant Pere, on hi ha les biondes, a l’inici del passatge, hi ha una placa que 
indica carrer sense sortida, però després de les obres es va aplanar i queda comunicat el 
passatge amb el carrer, i els veïns els han comentat que hi ha gent que entren pel passatge i 
segueixen cap a munt ,cap al carrer Font de Sant Pere, que és direcció prohibida, amb el risc 
de que es produeixi algun accident. 

També a Torreblanca II, explica que en alguns carrers es produeixen esllavissades de terres  
que envaeixen les voreres i també els carrers amb el risc de relliscades, per tant els veïns 
demanen que es busqui alguna solució. 

Per acabar diu que tots els partits de l’oposició han rebut un escrit d’un veí del Palà que es 
queixa del tracte rebut per part de l’ajuntament en relació a una instància que va presentar pel 
problema que afecta a tots els veïns del Palà en relació a la línia telefònica que es troba amb 
mal estat, amb males connexions, fils penjant... Explica que aquest veí sap que no es 
competència de l’ajuntament solucionar els problemes de les línies telefòniques ,però que 
demanava que l’ajuntament ,com a institució, podria demanar-ho a Telefònica, perquè potser 
els farien més cas que als veïns. Per altra banda diu que demanava la neteja del lateral de 
l’església del Palà ,on han crescut moltes bardisses. Segueix la seva intervenció dient que la 
queixa d’aquest veí és que va presentar una instància a l’ajuntament sol·licitant tot això i no li 
van respondre, en va entrar una segona i fins i tot una cinquena instància i no va rebre cap 
resposta. Diu que creuen que l’ajuntament podria fer aquesta gestió, tot i saber el resultat que 
poden obtenir, però és tan fàcil com fer la gestió i trucar al veí i explicar-li si s’ha aconseguit o 
no. 

El Sr. Alcalde diu que ells també han rebut un escrit, i no sap si estan parlant del mateix, però a 
l’escrit que tenen ells aquest senyor diu que se n’alegra de la mort d’unes persones i per tant 
només amb aquesta explicació, ell per deferència, ja no ha volgut ni contestar. 

El Sr. Méndez respon que probablement es tracta del mateix escrit. 
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Intervé la Sra. Sánchez qui diu que dit així sembla una cosa, però llegit i interpretat és una 
altra. 

Pren la paraula el Sr. Martín qui adreçant-se al Sr. Méndez diu que ell ja dona per fet que 
l’equip de govern no ha parlat amb ell. 

El Sr. Méndez respon que ell no pressuposa res, sinó simplement ha llegit l’escrit i ara 
pregunta. 

El Sr. Martín li diu que a la primera instància ja li van donar resposta, però que en aquest cas hi 
ha d’altres problemes. 

El Sr. Méndez demana que se li va contestar. 

El Sr. Martin diu que li van dir que s’estava treballant amb Telefónica perquè està pendent el 
soterrament de la línia, igual que al Ventaiol, i pel que fa a la neteja des de la plaça Catalunya 
fins a l’església està net.   

 

Pren la paraula el Sr. Masana qui també té preguntes a formular al Ple.  

Diu que en nom dels veïns de la Coma els demana perquè la decisió de fer la xarxa de 
clavegueram ha estat unilateral i no consensuada amb els veïns, i volen saber el cost de la 
instal·lació definitiva, ja que no se’ls ha informat . 

El Sr. Alcalde respon que no ho saben, que ara no li pot donar aquestes dades. 

Adreçant-se al Sr. Alburquerque li demana si aquest Ple es retransmetrà, quan es farà i si 
s’anunciarà. 

El Sr. Alburquerque respon que si que retransmetrà i que s’anunciarà aquesta setmana. 

Per altra banda, també adreçant-se al Sr. Alburquerque, en relació a les instàncies, diu que feia 
temps que no es queixava, però que l’altra dia va rebre la resposta d’una de fa 9 mesos de la 
que ja ni s’en recordava, on li respon quins criteris es fan servir per posar les notícies al Terme, 
però considera que amb nou mesos han tingut prou temps per consensuar una resposta dels 
criteris que fan servir. 

El Sr. Alburquerque li demana que ell quantes en contestava. 

El Sr. Masana respon que de les seves regidories les contestaven totes ràpidament, fins i tot 
per telèfon si calia, i ell ha trigat nou mesos en fer una cosa que es podia fer en tres dies. 

Segueix dient que li han comentat que al camí de les Comelles surten aigües brutes que 
probablement vinguin de l’àrea de servei. 

El Sr. Alcalde li respon que si és pel tub de l’esquerra baixant, hauria d’estar canalitzat, potser 
es tracta d’algun sobreeixidor, doncs feia temps que no tenien constància de que sortissin. 

Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui diu que com ja fa mesos va comentar, al camí 
vermell hi ha una claveguera que quan plou surt tota la brutícia que se’n va a parar a la llera de 
la riera. 
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El Sr. Martin respon que quan plou i passa molta aigua per la claveguera, aquesta no dona per 
més capacitat i en surt l’aigua.. 

El Sr. Alcalde diu que a Torreblanca també s’hi troben i les tapes salten, explica que a la Coma 
els han fet fer un altre sistema amb un dipòsit per poder recollir l’aigua i que pugui anar 
marxant. Explica que al camí vermell si no sortís l’aigua s’acabarien rebentant les clavegueres, 
explica que es podria soldar la tapa però probablement rebentaria. 

El Sr. Masana respon que es podria buscar alguna altra solució. 

Per altra banda explica que al parc infantil de La Creu va caure una part de la tanca de fusta, 
no sap si per falta de manteniment. 

El Sr. Martin respon que sembla ser que la fusta que quedava sota terra estava podrida i 
probablement algú s’hi va repenjar i per això va caure, a més diu que els pares haurien de 
vigilar als nens per a que no pugessin sobre de la tanca. 

El Sr. Masana comenta que els veïns del carrer Montserrat es segueixen queixant de que els 
cotxes baixen molt ràpid, diu que ell ja ho ha dit tres vegades, i que algun dia hi haurà una 
desgràcia. 

El Sr. Alcalde li respon que hi posaran un radar. Explica que dins de Torreblanca o a Can Serra 
s’ha d’anar a 30, i tothom corre més. 

El Sr. Masana li respon que hi està d’acord, però en concret el carrer Montserrat i Barceloneta   
son carrers molt estrets del nucli on el problema s’agreuja. Diu que potser no estaria malament 
fer una campanya informativa als pares i mares que passen per allà. 

Per altra banda diu que en l’anterior Ple ja va demanar perquè es va treure un dia de la Festa 
Major, per estalviar i ara a la Festa Major Petita n’afegeixen dos.  

El Sr. Alburquerque explica que la Festa Major Petita es farà en dos caps de setmana, però un 
d’ells pràcticament son actes per la tercera edat que comporten poques despeses. 

Adreçant-se al Sr. Serna, li diu que li ha arribat que ell li va dir a alguna persona que no pagués 
al pavelló i vol saber si és cert o no. 

Per acabar diu que vol felicitar a l’Escola de Música per la cantata del diumenge i demana que 
els facin arribar el seu reconeixement. 

El Sr. Serna respon que ell en cap moment ha fet cap tracte de favor a ningú, sinó que va ser 
un malentès amb una persona que té un fill jugant a futbol, i ella i la seva filla entraven al 
poliesportiu gratis. Explica que la recepcionista del pavelló li va fer saber que feia temps que 
entraven i que ja els havien cridat l’atenció varies vegades. Per tant ell mateix va parlar amb 
aquesta persona i li va dir que una cosa era que no pagués el futbol del nen, donat que hi ha 3 
o 4 famílies que no poden pagar i s’està buscant la manera de solucionar-ho, però una altra 
cosa és l’entrada al gimnàs. Sembla ser que aquesta senyora no ho va entendre bé i va 
continuar entrant fins que se li va tornar a explicar. Comenta que ara ja està solucionat i que 
durant el temps que els treballadors han estat fora hi ha hagut una mica d’enrenou. 

Pren la paraula el Sr. Reollo qui adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que durant l’anterior Ple li van 
preguntar com estava el tema de les voreres de Can Serra i ell va respondre categòricament 
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que ja havien començat, però ells veuen que no s’ha fet res i que probablement començarà 
quan faltin un parell de mesos per les eleccions. 

Per altra banda pregunta si els veïns de la Coma podran pagar les obres amb un termini de 
cinc anys tal i com preveu la llei. 

També diu que fa uns mesos es va parlar d’arreglar el tema de les aigües que entren a la 
deixalleria i vol saber si està previst. 

Adreçant-se a la Sra. Arambarri, li demana, en relació als plans d’ocupació, quin interès estan 
generant. 

La Sra. Arambarri li respon que aquests dies hi ha molta gent que s’adreça a la borsa de treball 
per demanar informació. 

Per acabar diu que ,pel que fa al carrer Montserrat,suggereix que es treguin els aparcaments 
dels costats per evitar que la gent faci ziga-zaga ,però que la velocitat no es reduirà mai a no 
ser que s’instal·li com a dit el Sr. Alcalde un radar. 

Intervé el Sr. Alcalde qui li demana que li faci arribar aquesta llei que ha dit que regula el 
pagament de les obres en cinc anys. 

El Sr. Reollo li respon que ja li farà arribar. 

El Sr. Alcalde diu que el cobrament d’impostos estan tots delegats a la Diputació  i per tant han 
de fer cas del que els diuen. 

Per que fa als carrers de Can Serra el Sr. Alcalde explica que amb els plans d’ocupació es 
contractaran dos paletes, cinc peons i ja els enviaran cap allà. 

Pren la paraula el Sr. Martín qui explica que, pel que fa al canvi d’ubicació de contenidors,  han 
fet una prova al carrer Anoia i es seguirà a la resta de carrers, però ja veuen  venir que tindran 
problemes. 

El Sr. Alcalde explica que han mogut el contenidor un metre i ja han vingut veïns que no hi 
estan d’acord. Posa com a exemple que a l’escola de Can Serra han d’enviar algun agent i 
quan per alguna emergència no s’hi pot anar ,és caòtic, hi ha molt incivisme, igual que als 
parcs que fan karate amb les tanques de fusta. 

El Sr. Reollo vol fer un altre suggeriment i explica que quan els autobusos escolars del Pau 
Casals donen la volta la Policia fa aturar els vehicles per a que no passin, el que genera una 
cua que arriba fins al dentista del carrer Montserrat, i demana si no es podrien deixar passar els 
vehicles durant aquests dos o tres minuts, per desembussar el carrer. 

Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que qui ha de vetllar per la seguretat és la Policia, que 
son els que hi entenen , per tant no donaran ordres a la Policia de com han de fer la seva feina. 
Explica que a vegades, quan ha d’entrar el bus per girar, hi ha pares i nens allà enraonant i per 
tant el conductor té ordres de no arrancar fins que hagin marxat. 

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui en nom de la seva companya explica que ha excusat la 
seva absència, tot i que no ho hagin dit, perquè li ha estat impossible venir. Comenta que 
durant l’anterior ple la Sra. Ríos, quan es parlava del pressupost, li va dir al Sr. Alcalde que no li 
acceptava que parlés de disbauxa econòmica perquè havia estat l’anterior responsable 
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d’Hisenda, i li va recordar que al mes de novembre a la web de l’ajuntament van fer unes 
declaracions dient que l’exercici 2011 es tancaria amb un gran dèficit degut a l’herència rebuda. 
Segueix explicant que la Sra. Ríos li va dir literalment “ Sr. Alcalde ,o vostè no diu la veritat o és 
un incompetent” i el Sr. Alcalde li va respondre que estava equivocada d’any, i ara ella per a 
que les coses quedin aclarides ha portat la liquidació del 2011 segons el decret d’alcaldia 
143/2012 per un import d’ 1.347.392 € i un romanent de tresoreria de 557.000 €, per tant la 
informació donada no era correcte. 

Per altra banda, explica que al seu grup els sembla un despropòsit la rectificació que han fet a 
la web respecte a la finalització de les obres de Torreblanca II, quan comenten que s’acullen a 
decàlegs de bones pràctiques de la comunicació i en el fons utilitzen els mitjans públics per 
enganyar als ciutadans amb informacions incompletes, fora de context, igual que l’exemple que 
han tingut ara quan el Sr. Alcalde ha dit que aquell senyor, al que el Sr. Méndez ha fet esment, 
se’n reia dels morts, doncs ella ha llegit l’escrit i no ha interpretat això, perquè les 
interpretacions que fan son una mica especials. Diu que no vol entrar-hi més però que es 
tornaran a veure en els tribunals. 

Segueix la seva intervenció dient que una queixa que vol exposar té a veure amb el protocol de 
l’ajuntament, doncs ja ho han dit altres vegades, i entenen que, si com ha passat un parell de 
vegades a l’ajuntament ve un conseller o delegat del govern els ho haurien de comunicar a 
l’oposició, i aquesta vegada durant la cantata dels nens de l’escola de música, doncs si com a 
regidora li van demanar si assistiria a l’acte per reservar-li lloc, esperava trobar-se’n un; d’acord 
que va arribar 5 minuts tard, però esperava que la persona encarregada del protocol estigués 
pendent i l’acompanyes fins al lloc per no molestar a la resta d’espectadors. Explica que el que 
més li va doldre és que Mossèn Sebastià estava en un racó perquè li va passar el mateix que a 
ella, i diu que creu que no és el tracte que mereix i més quan és la persona responsable de que 
avui dia estiguem amb l’escola de música tal com ho estem, perquè l’Associació Musical de 
Vacarisses va començar a la parròquia. 

Per altra banda, explica que el seu grup van presentar unes al·legacions adjuntant els 
documents que hi havia en un winzip penjat a la web sobre l’exposició pública de la 
reparcel·lació de la Coma, i d’un d’aquests documents el Sr. Secretari va dir que no sabia d’on 
l’havien tret perquè no hi era, tot i que ella reafirma que se’l va descarregar d’aquí, per tant 
demana al Sr. Secretari que li doni les explicacions pertinents i que es responguin aquestes 
al·legacions per escrit. 

Adreçant-se a la Sra. Singla li diu que entenen que acabar la memòria de 2013 és una feina 
feixuga i hi ha molta feina a Serveis Socials, però vol demanar-li el numero total d’usuaris 
atesos,amb detall d’usuaris per franges d’edat i les temàtiques sobre les intervencions,  el 
nombre d’intervencions sobre famílies de manera integral, nombre de famílies o persones que 
han sol·licitat ajuts directes per pagament de subministraments com aigua i llum i nombre 
d’atorgaments i denegacions, nombre de tramitacions de PIRMI i de PIA  arran de la Llei de la 
Dependència.  

Per altra banda, de part del veïns de la Coma, demana perquè en aquest projecte només 
s’executen dos vials quan en el primer projecte eS contemplen uns quants més ,i perquè i amb 
quin criteri es decideix si es fan aquests vials o uns altres i si toca fer-los o no, o sigui si això 
era imprescindible per a l’execució de les clavegueres. 

Comenta que alguns ciutadans, també de la Coma, els han comentat que han demanat 
subvenció pel buidatge de pous i els han comentat que no se’n donen. 
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Segueix dient que volen saber en quina data i número de registre d’entrada l’empresa NX va 
presentar oficialment i per escrit la seva renúncia a la gestió del poliesportiu. 

Adreçant-se al Sr. Alcalde li torna a demanar, com ja va fer l’anterior ple la Sra. Ríos i no li va 
contestar, si pensa baixar-se el sou tali com preveu la llei o es pensa acollir a la disposició 
transitòria que li permet mantenir-lo. 

Pren la paraula el Sr. Llorens qui en relació al buidatge de pous diu que es mantenen les 
subvencions, però a mesura que s’han anat urbanitzant més sectors del municipi, cada vegada 
hi ha menys demanda, però si a algú li han dit que no se li donava que es posin en contacte 
amb ell. 

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que no entén perquè davant de queixes, preguntes o suggeriments 
dels veïns perquè no venen a l’ajuntament a parlar-ne. En relació als vials diu que hi ha un 
error,  doncs hi ha dos carrers que s’han d’obrir per força perquè hi passen clavegueres, sinó 
no s’obririen, com passa al carrer Sant Josep i al carrer del Boix, i d’altres carrers com el de la 
Farigola estan empalmats i no cal obrir-los. 

Pren la paraula el Sr. Gibert qui en relació al protocol de la Cantata, explica que li sap greu que 
de tota la gran festa que el regidor d’Esquerra acaba d’agrair, la Sra. Sánchez només tregui el 
tema del protocol. Explica que tot va anar molt bé, van passar gairebé 3.000 persones per allà, 
i que la Cantata l’organitza l’ACEM, no n’hi havia de protocol de l’ajuntament, es van reservar 
unes cadires al davant per l’oposició. Per tant el que no pot fer és arribar tard i ara acusar a 
l’Amalia, que no estava treballant, venia de voluntària, perquè li agrada i volia col·laborar 
gratuïtament. Pel que fa al Mossèn, també va arribar tard i se li va anar a dir que tenia un lloc 
reservat al davant, però no va voler passar per davant de tothom per no molestar. Per tant no 
creu que hagin fallat les maneres. 

La Sra. Sánchez li demana que no anomeni cap persona, doncs ella ha dit el protocol, sense 
anomenar ningú.  

El Sr. Alcalde explica que quan ell ha anat a un acte de l’ACEM, com el que es va fer a 
Manresa, qui l’ha rebut han estat els membres de l’ACEM, l’ajuntament només cedeix els 
espais i mira d’ajudar. 

La Sra. Sánchez adreçant-se al sr. Gibert li diu que ell no ha d’explicar-li qui ha organitzat l’acte 
ni tirar-li en cara res, doncs el primer que va fer es felicitar a les persones responsables  de 
l’organització, però el que passa és que ells mai volen reconèixer que fan coses malament. A 
més ,diu que ella en cap moment a anomenat a ningú, s’ha referit al protocol, i li sap molt greu 
que digui noms perquè ella no té absolutament res en contra d’aquesta persona, al contrari, se 
l’aprecia molt perquè sap que és una persona molt formal i treballadora, el que no vol dir, que la 
tinguin mal dirigida i no l’hagin format per temes de protocol, doncs si es van adreçar al Mossèn 
Sebastià és perquè va ser ella la que va fer anar a la persona de protocol perquè l’atengués, i 
si el Sr. Gibert el va anar a saludar és perquè algú li va recordar que estava allà. Per acabar diu 
que ja és la tercera vegada que falla el protocol de l’ajuntament, i no només va fallar amb ella i 
amb el Sr. Mossèn, sinó que també va fallar amb una persona del govern.  

El Sr. Alcalde explica que no només estava reservat el cantó esquerra sinó també el cantó dret, 
però un cop ja havia començat la gent s’hi va posar. 
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Tornant al tema de la Coma la Sra. Sánchez diu que han dit que com que s’ha de passar la 
claveguera s’ha d’obrir trinxera i fer vial, però la pregunta és si és imprescindible fer vial en el 
sentit de pavimentar i fer un carrer. 

El Sr. Boada li respon que no es pavimentarà ni es farà carrer, i que això ja consta a la 
rectificació del projecte. En relació al seu sou respon que el mantindrà fins al final de la 
legislatura. 

Pren la paraula el Sr. Serna qui en relació a l’empresa NX, explica que va presentar l’escrit de 
renúncia del pavelló en data 10 de gener amb registre d’entrada 97/2014. 

 

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 


