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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 29 DE 
MAIG DE 2014 
 
 
Vacarisses, 29 de maig 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 
Mariana Rios López 
Antoni Masana i Ubach 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

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

1.1.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRI A CELEBRADA EL DIA 27 
DE MARÇ DE 2014 I  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 D’ABRIL DE 
2014. 

 
 Intervé el Sr. Serna qui comenta que a l’acta de la sessió extraordinària del dia 29 

d’abril, on diu vestuaris del camp de futbol hauria de dir lavabos.  
  

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             
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1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REV ISIÓ DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2014 

 
Atès que per l’Ajuntament s’ha procedit a efectuar la revisió del Padró d’Habitants del municipi 
amb data 1 de gener de 2014. 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 81 del RD 2612/1996, de 20 de desembre , pel qual es modifica el RD 
1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació territorial de 
les entitats locals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
maig de 2014 va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-    Aprovar la revisió numèrica del Padró Municipal d’Habitants de Vacarisses, a 1 de 

gener de 2014, amb el resultat de 6.261 habitants. 
 
SEGON.-      Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que s’aprova un padró de 6.261 habitants, un més que 
l’any passat. 
 
Sotmès a votació 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 DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ ADMINIST RATIVA I RECURSOS 

HUMANS D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE  LLOCS DE 
TREBALL  

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 2007 va aprovar 
el Catàleg de Llocs de Treball , el qual conté el Manual de Funcions, el Catàleg retributiu i la 
Relació de Llocs de Treball, el qual fou modificat pels acords del Ple adoptat en les sessions 
ordinàries el dia 27 de setembre de 2007, el dia 20 de desembre de 2007, el dia 28 de febrer 
de 2008, 24 d’abril de 2008, el 31 de juliol de 2008, el dia 26 de febrer de 2009, el dia 28 de 
gener de 2010, el 25 de juny de 2009, el 28 de gener de 2010, el dia 22 de juny de 2010, el dia 
29 de juliol de 2010, el dia 25 de novembre de 2010, el dia 31 de març de 2011 i el dia 26 de 
juliol del 2012.  
 
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, així com 
l’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, per qual s’aprova la refosa del  Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
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Vist que tal i com preceptua l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, la relació de llocs de 
treball és l’instrument mitjançant el qual es realitza l’ordenació de tot els personal d’acord amb 
les necessitats dels serveis, i l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del 
treballador públic estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització 
mitjançant les relacions de llocs de treball. 
 
Atesa la conveniència de modificar l’esmentat catàleg de llocs de treball, degut a l’augment de 
tasques al departament de secretaria motivat pel canvi de lloc de treball d’una auxiliar 
administrativa i al descens de feina que ha patit el departament d’urbanisme com a 
conseqüència de la baixada de sol·licituds de permisos i llicencies d’obres. 
 
Degut a circumstàncies d’adaptació a les noves necessitats del municipi es fa necessari 
adequar l’estructura organitzativa i funcional de la Policia Local de l’Ajuntament de Vacarisses, 
amortitzant una plaça d’agent de Policia Local. 
 
Vist que tal i com disposen els articles 32 del Decret 214/1990, i article 52.2.j) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril ,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, l’òrgan competent per a l’ aprovació de la relació de llocs de treball,  és el 
Ple de la Corporació.  
 
Vist que tanmateix  el procediment a seguir per a la seva aprovació del catàleg de llocs de 
treball s’ha d’ajustar a l’establert a l’article  283.4 del Decret legislatiu 2/2003.  
 
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida el dia 19 de maig de 2014 va 
dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 

Vacarisses,  la qual comporta modificar el Catàleg retributiu i la Relació de 
Llocs de Treball (s’acompanya com a document adjunt la nova fixa de 
funcions), i l’organigrama  de la següent forma: 

 
 

Modificació de llocs/places del Catàleg de Llocs de  Treball, Catàleg Retributiu i 
Organigrama. 

Denominació actual plaça/lloc:          
Administratiu/iva d’Atenció el Públic de Serveis 
Territorials. 

Denominació proposada plaça/lloc:       Administratiu/iva de Secretària.  
Complement Específic actual 
plaça/lloc:           

5.687,22 €/Anuals. 

Complement Específic proposat 
plaça/lloc: 

6.827,24 €/Anuals. 

Organigrama actual plaça/lloc: Serveis Territorials (Cap de Serveis Tècnics) 

Organigrama proposat plaça/lloc: Serveis Generals (Cap de Gestió Administrativa) 

 
 
SEGON.-  Aprovar la modificació del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 

Vacarisses,  l’amortització de llocs/places del Catàleg de Llocs de Treball de la 
següent forma: 
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Amortització de llocs/places del Catàleg de Llocs d e Treball. 

Denominació plaça/lloc:          Agent de Policia Local 

Forma Provisió plaça/lloc:        Concurs oposició  

Grup de classificació plaça/lloc:           C2 

Nombre de places/llocs 1 

 
 
TERCER.-  Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província , al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
QUART.-  Trametre els acords i còpies de les modificacions de la relació de llocs de treball al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que es proposa al ple la conveniència de modificar el 
catàleg de llocs de treball degut a l’augment de tasques al departament de Secretaria, motivat pel 
canvi de lloc de treball d’una auxiliar administrativa ,i el descens de feina que ha patit el 
departament d’Urbanisme com a conseqüència de la baixada de sol·licituds de permisos i 
llicències d’obres. Segueix dient que també es proposa el canvi en l’organigrama, doncs 
actualment esta a  Serveis Territorials depenen del Cap de Serveis Tècnics i el que es proposa és 
que passi a Serveis Generals, depenent del Cap de Gestió Administrativa. Afegeix que dins 
d’aquesta proposta també s’acorda que, degut a les circumstàncies d’adaptació a les noves 
necessitats del municipi, es fa necessari adequar l’estructura organitzativa i funcional de la Policia 
Local amortitzant una plaça d’agent de Policia Local. 
 
Intervé la Sra. Sánchez, qui diu que entenen que hi hagi canvis a nivell de personal i de 
departaments perquè canvien les necessitats, però volen que els aclareixin per quina raó a aquest 
treballador no només se’l canvia de departament sinó que se li incrementa el sou, doncs continua 
exercint tasques administratives però en un altre departament. Per altra banda, diu que li agradaria 
saber quines son aquestes noves necessitats del municipi que fan que s’amortitzi una plaça de 
Policia. 
 
El Sr. Serna respon que pel que fa a l’augment de sou d’aquest treballador ve donat perquè el 
complement específic del nou lloc de treball és de 6.827,24 €/anuals i el de l’anterior lloc era de 
5.687,22 €/anuals i per tant s’ha regularitzat i actualitzat a la nova plaça. Explica que fins ara 
cobrava 50 € mensuals de plus d’atenció al públic i ara amb la diferència del complement 
específic dona aquest resultat ,tal i com marca el catàleg. 
Pel que fa  a les necessitats de la policia diu que el que està passant és que hi ha una quantitat 
de policies una mica elevada i aprofitant que l’agent que estava a l’escola no ha aprovat 
s’amortitza la plaça, entre d’altres coses per motius econòmics. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que li sorprèn que digui que tenim un nombre de policies 
elevat, doncs amb la suma de Policia Local, Policia autonòmica, Guàrdia Civil i Policia Nacional 
no s’arriba a la ràtio en funció del número d’habitants, doncs sumen en total uns 25 i per tant no 
s’arriba a la ràtio i no els agradaria que es reduís encara més. 
 
Intervé el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Serna li demana si és que a ell li sembla que sobra 
Policia. 
 
El Sr. Serna respon que no es que sobri Policia sinó que tenen i tindran problemes de 
pressupost i aprofitant que no es fa fora a ningú, sinó simplement que no ha aprovat, 
s’amortitza la plaça per a tenir un estalvi econòmic. 
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Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que no l’ha convençut ni la primera resposta ni la 
segona, doncs creuen que un canvi de departament no justifica un increment del complement 
específic, per que no hi ha cap altre administratiu en aquest servei i la raó deu ser una altra. 
Doncs per l’explicació que els ha donat, si algú deixa de fer atenció al públic ha de deixar de 
cobrar aquest plus, però això no justifica que perquè ara deixi d’atendre al públic se li hagin de 
compensar aquests 50 euros d’una altra manera. Segueix dient que tampoc estant d’acord en 
que es redueixin serveis principals com la Policia Local, doncs els consta que hi ha caps de 
setmana amb un sol policia per tot el municipi, i tot i que signessin el conveni amb Viladecavalls 
no acaba de funcionar. Afegeix que si es tracta d’estalviar diners, hi ha salaris sobre 
dimensionats d’algun polític que se’n podria parlar. Per acabar diu que hi votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. Martín qui explica que el servei de policia amb el personal que tenen està cobert, i 
que es tracta d’estalviar diners al veïns de Vacarisses i per això es fa. Segueix dient que en el 
moment que es necessiti més Policia Local es pot tornar a crear la plaça. Afegeix que, pel que 
fa a la ràtio , li agradaria que la complissin Mossos d’Esquadra que no ho fan, doncs no es pot 
posar sempre al municipi a complir aquesta ràtio, quan estan més que sobrepassats. 
 
El Sr. Masana intervé i torna a demanar si creuen que hi ha massa policia a Vacarisses, doncs 
això és el que es desprèn d’aquí. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que s’està desviant la proposta, i que no és moment de discutir 
això, doncs pel terme que té Vacarisses necessitarien el triple d’agents perquè no s’arriba a tot, 
però encara que en tinguessin més no es podria cobrir i s’està intentant buscar altres mitjans 
per garantir la seguretat dels veïns ,però que no sigui amb presència, com per exemple 
instal·lar càmeres a les entrades de les urbanitzacions.  
 
Pel que fa al complement específic d’aquest treballador és el que li toca per ser Administratiu. 
 
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 

EN CONTRA  X      X     

ABSTENCIONS    X  X       
  
 
    
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE L'ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISION AL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAX A PER LA 
UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
Les modificacions introduïdes al text de l’ ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per 
la utilització de les instal·lacions esportives municipals,  obeeix bàsicament a la voluntat de 
conjugar el promoure l’ús de la piscina municipal amb les activitats de lleure .  
 
En concret les modificacions de què és objecte l’ Ordenança Fiscal núm. 16,  són les següents: 
 
1.- A l’article 4, relatiu a Quota tributària, s’afegeix un nou apartat 1.1.e) amb el contingut 
següent: 
 
“e) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet Jove, per sessió ,  2,80 €” 
 



 6 

2.-  A l’article 4, relatiu a Quota tributària, a l’apartat 1.2.c) es suprimeix el terme  Pack jove  de 
manera que on diu “Usuaris de 4 a 13 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal Pack jove, 
18,63 €“ , ha de dir  “Usuaris de 4 a 13 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal, 18,63 € “  
 
3.-  A l’article 4, relatiu a Quota tributària, a l’apartat 1.2.d) es suprimeix el terme  Pack jove  de 
manera que on diu “Usuaris a partir de 14 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal  Pack 
jove, 40.00 €“ , ha de dir  “Usuaris a partir de 14 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal , 
40.00 €“   
 
4.- A l’article 4, relatiu a Quota tributària, s’afegeix un nou apartat 1.2.g) amb el contingut 
següent: 
 
“e) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet Jove, per sessió ,  2,80 €” 
 
5.- A l’article 4, relatiu a Quota tributària, s’afegeix un nou apartat 3.1.c) amb el contingut 
següent: 
 
“c) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet Jove,  34,00 €” 
 
6.- A l’article 5, relatiu a Exempcions, s’afegeix un nou apartat 4 amb el redactat següent :  
 
“4.  Els usuaris de les activitats de lleure, de qualsevol naturalesa, organitzades per l’Ajuntament 

de Vacarisses, estaran exempts del pagament de les taxes previstes a l’article 4.1.1 durant 
l’horari de l’activitat i pel període que aquesta es dugui a terme. Excepcionalment,  pels usuaris 
de l’activitat Pack Jove, l’exempció s’estendrà, si escau, fora de l’horari de l’activitat pel període 
que aquesta es dugui a terme, amb l’única  limitació de l’horari d’obertura de la piscina 
municipal.” 

 
7.- La Disposició final restarà amb el següent redactat: 

 

“DISPOSICIÓ FINAL 

L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió ordinària del dia 29 de maig de 2014, entrarà en vigor una vegada s’hagi 
publicar l’acord de la seva aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona,  i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. 
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.” 

 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació del text actualitzat de l’ ordenança fiscal resulta necessària, a fi de donar 
compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquesta ha de complir  la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. De 
conformitat amb l’article 58.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, es completa la publicació per 
mitjans electrònics amb la publicitat a la pàgina Web municipal.  
 
Vist l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25  del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.  
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Vist que l'article 22.2.d  de la Llei reguladora de les bases del règim local  atribueix al ple la 
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple. 
 
Vistos els informes favorables de Secretaria i d’Intervenció,  i atès que la Comissió Informativa 
de Règim Interior, en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2014, va dictaminar favorablement, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  la modificació de l’ ordenança fiscal núm. ordenança 

fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions 
esportives municipals , següent: 

 
1.- A l’article 4, relatiu a Quota tributària, s’afegeix un nou apartat 1.1.e) amb el contingut 
següent: 
 
“e) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet Jove, per sessió ,  2,80 €” 
 
2.-  A l’article 4, relatiu a Quota tributària, a l’apartat 1.2.c) es suprimeix el terme  Pack jove  de 
manera que on diu “Usuaris de 4 a 13 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal Pack jove, 
18,63 €“ , ha de dir  “Usuaris de 4 a 13 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal, 18,63 € “  
 
3.-  A l’article 4, relatiu a Quota tributària, a l’apartat 1.2.d) es suprimeix el terme  Pack jove  de 
manera que on diu “Usuaris a partir de 14 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal  Pack 
jove, 40.00 €“ , ha de dir  “Usuaris a partir de 14 anys, si són socis del Poliesportiu Municipal , 
40.00 €“   
 
4.- A l’article 4, relatiu a Quota tributària, s’afegeix un nou apartat 1.2.g) amb el contingut 
següent: 
 
“e) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet Jove, per sessió ,  2,80 €” 
 
5.- A l’article 4, relatiu a Quota tributària, s’afegeix un nou apartat 3.1.c) amb el contingut 
següent: 
 
“c) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet Jove,  34,00 €” 
 
6.- A l’article 5, relatiu a Exempcions, s’afegeix un nou apartat 4 amb el redactat següent :  
 
“4.  Els usuaris de les activitats de lleure, de qualsevol naturalesa, organitzades per l’Ajuntament 

de Vacarisses, estaran exempts del pagament de les taxes previstes a l’article 4.1.1 durant 
l’horari de l’activitat i pel període que aquesta es dugui a terme. Excepcionalment,  pels usuaris 
de l’activitat Pack Jove, l’exempció s’estendrà, si escau, fora de l’horari de l’activitat pel període 
que aquesta es dugui a terme, amb l’única  limitació de l’horari d’obertura de la piscina 
municipal.” 

 
7.- La Disposició final restarà amb el següent redactat: 

 

“DISPOSICIÓ FINAL 

L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió ordinària del dia 29 de maig de 2014, entrarà en vigor una vegada s’hagi 
publicar l’acord de la seva aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona,  i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. 
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.” 
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SEGON. -  Exposar al públic en el tauler d’anuncis i a la pàgina Web de l’Ajuntament l’ 

anterior acord provisional, així com el text complert de les  modificacions,  
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública , els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en 
els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’ acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
 
 
TERCER-  L’ acord definitiu , així com el text íntegre de les modificacions, seran objecte de 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província,  al tauler d’anuncis i a la pàgina 
Web de l’Ajuntament. 

 
 
*Com a secretari que estenc la present acta, en apreciar una errada que consta a l’acord primer 
d’aquesta proposta on s’expressa “ 4.- A l’article 4, relatiu a Quota tributària, s’afegeix un nou 
apartat 1.2.g) amb el contingut següent: “e) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet Jove, per 
sessió ,  2,80 €”,  i que es divergent del que figura al text consolidat de l’ordenança que 
acompanya la proposta, en el qual s’esmenta “1.2.g) Usuaris de 12 a 30 anys amb Carnet 
Jove, 40,00 € ”, essent aquest últim el del contingut correcte, restarà l’acord pres amb la 
correcció. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que es tracta d’arreglar la situació que es donava a la 
piscina municipal i al poliesportiu, doncs fins ara, a la piscina municipal, els inscrits als Casals 
d’Estiu i al Pack Jove podien entrar gratis a la piscina tota la temporada pagant només el Pack 
Jove, i això no estava regularitzat enlloc. A partir d’ara els inscrits als Casals d’Estiu podran fer 
ús de la piscina durant el temps que durin els Casals, amb una exempció a l’ordenança, i els 
del  Pack Jove podran entrar també durant el temps que duri el pack, tant si és quinzenal com 
mensual.  
Segueix dient que aprofitant aquest canvi s’ha volgut incentivar als joves que entrin a la piscina 
amb entrades puntuals o amb el carnet de la piscina i fer-los un descompte si volen anar al 
poliesportiu. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que troben positiu que es regularitzi una cosa que ja es venia fent.  
 
 
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'APROVACIÓ  DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE  DE XARXA 
DE CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL SEC TOR LA COMA 
DE VACARISSES 

 
El “Projecte de xarxa de clavegueram i abastament d’aigua  potable a La Coma (Vacarisses)”, 
redactat per IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERA,SL, fou aprovat definitivament per la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 12 
de maig de 2014, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de de 1.498.290,72 
euros (inclou  pressupost d’execució per contracta 1.284.383,85 euros ((1.061.474,26 euros de 
PEC més 222.909,59 euros d’IVA al tipus del 21%)), i 213.906,87 euros ( d’obres de difícit 
determinació,  projecte, i  direcció d’obres (comprèn direcció facultativa, direcció executiva, control 
de qualitat i seguretat i salut en el treball). 
 

Incoat l’expedient de contractació d’aquestes obres,  amb un pressupost d'execució per 
contracte de 1.284.383,85 euros (IVA inclòs).   

 
Vist l’informe favorable de la Intervenció , de data  15 de maig de 2014,  segons el qual existeix 
consignació pressupostària al grup de programa 151 concepte 601 per a l'autorització de la 
despesa  del pressupost total de licitació de 1.284.383,85 euros (1.061.474,26 euros de PEC més 
222.909,59 euros d’IVA al tipus del 21%),  ,realitzant pel mateix import una reserva per a 
l'esmentada despesa, i per tant el crèdit pressupostari serà l'adequat a les obligacions del 
contingut econòmic que es derivin de l'expedient intervingut corresponent a la competència per a 
ordenar la despesa al ple de la corporació. 
 
Vist l’informe de Secretaria, segons el qual és procedent la tramitació d’aquest contracte amb 
caràcter ordinari, essent procedent el procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada.    
 
Vist que el règim jurídic aplicable,  al qual s’haurà d’ajustar el procediment a seguir per aquesta 
contractació, ve essencialment determinat als articles del  6, 109, 115, 116,  27, 110, 142, 151.1, 
151.2,  151.3, 151.4, 154.1, 154.2, 159.2, 160.1, 161.1 del TRLCSP. 
 
Atès que ha estat redactat el Plec de Clàusules Administratives de de Prescripcions Tècniques 
Particulars que regiran aquesta contractació ,  el qual inclou els pactes i condicions definidores 
dels drets i obligacions de les parts i les altres mencions requerides pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (TRLCSP) i les seves normes de desenvolupament. 
  
Atès que l’import del contracte supera del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de 2014, 
i essent d’aplicació allò disposat al punt 2 la Disposició Addicional Segona de la LCSP, i a els 
articles 52.2.n i 274.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Ple és l’òrgan competent per a la seva contractació. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
maig de 2014 va dictaminar favorablement, es proposa al ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
 A C O R D  
 
PRIMER.-  Aprovar l'expedient ordinari de contractació, i disposar l'obertura del 

procediment obert per a la seva adjudicació , de les obres corresponents al 
“Projecte de xarxa de clavegueram i abastament d’aigua  potable a La Coma 
(Vacarisses)”,   amb un pressupost total de licitació de 1.284.383,85 euros 
(1.061.474,26 euros de preu net més 222.909,59 euros d’IVA al tipus del 21%), 
i   d'acord amb el projecte tècnic i el Plec de Clàusules Administratives i de 
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Prescripcions Tècniques Particulars, els quals es consideren part integrant 
d'aquest contracte. 

 
SEGON.-  Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques 

Particulars que han de regir aquesta contractació, i disposar la seva exposició al 
públic al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Perfil de contractant de la pàgina 
Web de l’Ajuntament, amb expressió dels recursos que s’hi poden interposar. 

 
TERCER.-  Autoritzar la despesa de 1.284.383,85 euros amb càrrec al grup de programa 

151 concepte 601 del Pressupost de 2014. 
 
QUART.-  Anunciar la licitació al Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província 

, al Perfil de contractant de la pàgina Web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. 

 
CINQUE.-  Facultar el regidor d’Urbanisme, per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball , el Programa de Treball, les certificacions d’obra que lliuri el director 
facultatiu de les obres,  i preus contradictoris si s’escau,  el retorn o cancel·lació de 
les garanties i liquidació del contracte quan escaigui, així com aquells actes 
administratius que es derivin d’aquesta contractació. 

 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’iniciar la contractació del projecte i el plec de clàusules. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui explica que és prou conegut que Vacarisses té grans deficiències, 
sobretot a algunes urbanitzacions ,en relació a la sanitat pública o problemes mediambientals, com 
és el tema de les clavegueres, i la solució evidentment és urbanitzar. Diu que l’equip de govern 
proposa en una primera fase la creació d’una xarxa de clavegueram i subministrament d’aigua 
potable,i així es va fer saber als veïns, que ho van recolzar majoritàriament, i per tant ells volen que 
es tirin endavant les obres i s’eliminin els problemes de sanitat pública, mediambientals i del dia a 
dia dels ciutadans i per tant hi votaran a favor.  
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que pensen que, com ja li han anat dient, les urbanitzacions 
fa temps que haurien d’haver estat urbanitzades abans de fer altres coses, però des de el principi 
no acaben d’estar d’acord de la manera que s’ha portat aquest procés. Segueix dient que el que 
no faran es votar en contra del que vol la majoria de la gent i per tant s’abstindran, però tampoc 
poden votar-hi a favor, doncs tenen molts dubtes de com anirà. 
 
La Sra. Sánchez diu que en el mateix sentit i per coherència amb el que han vingut dient  i 
demanant, s’abstindran. Explica que creu que es tracta d’una qüestió que ja hauria d’estar feta, 
doncs  es porten anys d’endarreriment,i a més els veïns ho volen i els convé a tots, per 
responsabilitat política, però continuen insistint en que caldria fer un ajut  per part de l’ajuntament, i 
a més han vist que a les al·legacions tant del projecte d’urbanització com en el de reparcel.lació, la 
resposta que s’ha donat jurídicament és correcta, però hi ha alguna al·legació que pertany a 
l’àmbit polític que no han contestat, potser perquè s’ho estant rumiant, i diu que esperen que 
aquestes obres puguin comptar amb un reforç econòmic per part del Consistori d’una tercera part , 
igual que es va fer a Torreblanca II. Per acabar diu que s’abstenen. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que abans de l’inici de les obres de Torreblanca II, l’ajuntament va 
enviar un escrit als veïns on s’especificava que l’aportació de l’ajuntament era de 2.000.000 € per 
una part i una altra part del 10 % per les parcel·les municipals, per tant els 900.000 € eren per les 
parcel·les municipals.  
Explica que si agafessin aquest percentatge, seria un 16,81 % sobre el pressupost d’adjudicació, 
Afegeix que el pressupost total de les obres de Torreblanca van ser 11.897.855,91 €, dels quals 
l’ajuntament va aportar 2.000.000 € ,més un 10% corresponent a les parcel·les municipals, a més 
del cost d’una pòlissa de crèdit per import de 24.400 € i les despeses de l’1 % de l’Organisme de 
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Gestió Tributària van ser 83.878 €, per tant tenint en compte que l’ajuntament és propietari a 
Torreblanca de 21.500 m2 i el cost per m2 era de 20,16 €,  l’aportació total a Torreblanca II per 
parcel·les municipals suposen uns 433.000 €, i per tant sense tenir-les en compte serien 2.600.000 
€ d’aportació, un 21,91 %. 
 Segueix dient que a La Coma, d’un pressupost de 1.489.016 € correspondrien 326.244 €, per tant 
si l’ajuntament aporta el 10% son 148.901 € per un cantó, més les pòlisses de crèdit que poden 
suposar pel preu de sortida uns 55.000 €, més les despeses de l’organisme de gestió tributaria que 
son 16.000 € i donat que l’ajuntament no té parcel·les a La Coma, l’aportació seria de 332.273 € 
que suposa un 22,31 %. A més, explica que si hi hagués una baixa d’un 30%, per exemple, els 
veïns en sortirien beneficiats, perquè el preu del projecte no varia i representaria una aportació 
d’un 25 %, per tant s’aportaria més que a Torreblanca II. 
 
Pren la paraula la Sr. Sánchez qui adreçant-se al Sr. Boada li diu que aquests números no 
quadren, doncs els 2.000.000 € que va posar el seu govern eren literals, hi hagués la baixa que hi 
hagués. 
 
El Sr. Alcalde li respon que a l’escrit que van enviar especificaven que el 10% era per parcel·les 
municipals. 
 
La Sra. Sánchez diu que del que parlen és de que la repercussió pels veïns de tot el global, sense 
tenir en compte les pòlisses de crèdit, però si unes subvencions que es van aconseguir com la de 
l’Incasol, per tant hi ha uns 2.737.000 € aportats entre l’ajuntament i les subvencions 
aconseguides. Comenta que els números es poden fer de moltes maneres, però si l’ajuntament no 
aporta un tercera part podria fer un esforç de fer una aportació més generosa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que podrien fer com ells i posar una aportació més elevada, doncs pot 
demostrar quan vulguin que s’està fent una aportació més elevada per La Coma que per 
Torreblanca II, perquè a Torreblanca  tenen parcel·les municipals i a La Coma no. A més diu que 
el tema de l’Incasol no és una subvenció sinó un crèdit. 
 
La Sra. Sánchez li demana que es comprometi a fer-los arribar aquests números. 
 
El Sr. Alcalde respon que no hi té cap problema. Afegeix que semblava que hi havia molta gent en 
desacord amb el projecte i per això es va fer una assemblea per tenir l’opinió dels veïns, i tal com 
ha dit el Sr. Méndez la majoria va demanar que es tirés el projecte endavant. Comenta que es 
tracta d’una experiència nova a Vacarisses perquè les obres sempre s’han fet de dalt a baix, i ara 
només es farà clavegueram, reforma de l’aigua i un asfaltat per sobre. Explica que van estar a 
l’ajuntament de Corbera, que té unes 30 urbanitzacions i els van demanar com ho farien perquè 
ells no es veien capaços.  
 
 
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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1.6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS, D’ESTIMAR EN PART EL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER FCC CONSTRUCCIÓN,SA, 
CONTRACTISTA DE LES DE LES OBRES CORRESPONENS AL "P ROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARIS SES”, I DE 
DESESTIMAR  LA RECLAMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ FORMULADA  PER 
L’EXPRESSADA EMPRESA PER L’INCREMENT DE TERMINI EN L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES  

 
 
En data 17 de setembre de 2009 es va formalitzar el contracte administratiu de la contractació 
de les obres del Projecte d’urbanització del sector Torreblanca II de Vacarisses,  amb l’empresa 
adjudicatària FCC CONSTRUCCION, S.A. 
 
En data 23 de novembre de 2009  es signà l’Acta de comprovació del replanteig de les 
esmentades obres,  essent autoritzat el seu començament, esdevingut efectiu el dia 27 de 
novembre de 2009,  establint-se un termini total per a l’execució de l’obra de disset mesos. 
  
En compliment de l’article 218 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, en data 26 de juliol de 2013 es formalitzà l’Acta de Recepció de les obres. 
 
La 24 i última certificació  de les obres del “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
TORREBLANCA II DE VACARISSES fou aprovada per Decret núm. 67/2013, de 12 de 
desembre de 2013, per import de 8.948.676,05 (IVA exclòs). 
 
FCC CONSTRUCCION, S.A., en data 10 de gener de 2014, registre d’entrada núm. 000079/2014, 
interposa recurs de reposició perquè es procedeixi a revisar la certificació final d’obra aprovada, es 
deixi sense efecte i sigui substituïda per una altra més ajustada a dret per la qual s’estableixi la 
certificació final en la suma de 10.123.487,98 euros (IVA exclòs). 
 
En la mateixa data, 10 de gener de 2014, registre d’entrada núm. 000080/2014, l’esmentada 
empresa formula reclamació per tal que s’acordi indemnitzar i rescabalar al seu favor l’import de 
1.236.633,63 euros, per l’increment de termini en l’execució de les obres. 
 
Vistos els informes emesos al respecte per l’assessor jurídic i per la Direcció Facultativa, en 
data abril de 2014 i març de 2014 respectivament,  els quals consten a l’expedient. 
 
Vist l’Informe favorable emès per la Interventora accidental, en data 22 d’abril de 2014, segons 
el qual al grup de programa 150 concepte 609 del vigent pressupost general de 2014 hi ha 
consignació suficient per assumir la despesa de 1.611,54 (1.331,85 euros de preu net, més 279,69 
euros d’IVA –al tipus del 21%). 
 
Vistes les competències que s’atribueixen al Ple de la Corporació, en virtut del que disposa el 
punt 2 la Disposició Addicional Segona de la LCSP,  els articles 52.2.n i 274.1.b del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
maig de 2014 va dictaminar favorablement, es proposa al ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 

   A C O R D  
 
PRIMER .-  Admetre a tràmit el recurs de reposició formulat per FCC CONSTRUCCIÓN S.A. 

contra el Decret núm. 67/2013 de data 12/12/2013, del Regidor de Serveis 
Municipals, pel qual s’aprova la Certificació final de les obres d’urbanització del 
Sector Torreblanca II (Certificació núm. 24), per la qual s’estableix un import 
d’obra total executada de 8.948.676,05 € (IVA exclòs).  
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SEGON.-  Estimar en part el referit recurs de reposició en el sentit de rectificar la 

Certificació final de les obres d’urbanització del Sector Torreblanca II 
(Certificació núm. 24), d’acord amb els informes emesos per la Direcció 
Facultativa de l’Obra i per l’assessor jurídic, als quals es fa referència a la part 
expositiva i que consten a l’expedient, per la qual cosa s’estableix com a import 
d’obra executada el de 8.950.007,96 € (IVA exclòs), tot desestimant la resta de 
pretensions. 

 
TERCER.-  Autoritzar i disposar la despesa de 1.611,54 (1.331,85 euros de preu net, més 

279,69 euros d’IVA –al tipus del 21%),  amb càrrec del grup de programa 150 
concepte 609 del vigent pressupost general de 2014. 

 
QUART.-  Admetre a tràmit la reclamació d’import 1.236.633,63 € formulada per FCC 

CONSTRUCCIÓN S.A. en concepte de sobrecostos resultants de l’increment 
de termini en l’execució de les obres d’urbanització del Sector Torreblanca II. 

 
CINQUÈ.-   Desestimar-la íntegrament pels motius indicats a l’informe emès al respecte per 

l’assessor jurídic, el qual consta a l’expedient i d’acord amb l’informe emès per 
la Direcció Facultativa de l’Obra que consta a l’expedient. 

 
SISÈ.-   Notificar el present acord a FCC CONSTRUCCIÓN S.A, trametent-los com a 

documents adjunts còpia dels respectius informes emesos per l’assessor 
jurídic, el relatiu al recurs de reposició i el de la reclamació, i còpia de l’informe 
pericial emès per la Direcció Facultativa, el qual comprèn com a Document 
núm. 1 Descripció cronològica de les obres, com a Document núm. 2 Valoració 
detallada de les obres executades, i Annexos. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui explica que Fomento, a l’acabar les obres, va presentar una 
reclamació per un valor d’1.174.811 € per una banda i una altra per 1.236.633 € , el que fa un total 
de 2.411.445 €. Aixó ha comportat una feina molt gran feta per l’assessor jurídic i la direcció 
facultativa, doncs davant un recurs de reposició es té un mes per contestar, temps que han 
sobrepassat degut a la gran feina que s’ha hagut de fer per contestar les reclamacions. Explica 
que segons la direcció facultativa i l’assessor jurídic, una de les reclamacions s’ha de desestimar 
del tot, l’altre és favorable a Fomento en 1.611,54 € degut a unes diferències en unes partides que 
pujaven i baixaven, i al final queden a favor de Fomento. Afegeix que, com era d’esperar, aprofitant 
el silenci administratiu, han presentat el recurs contenciós administratiu en un sol expedient, i que 
l’ajuntament a part de contestar les reclamacions ho farà també al contenciós. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que en resum el que l’empresa pretén és que l’ajuntament li pagui 
l’import de les dues reclamacions i en canvi l’assessor jurídic diu que l’ajuntament ha de pagar 
1.611,54 €, per tant, cal complir la llei i per tant hi votaran a favor. Afegeix que les obres de 
Torreblanca II segueixen sent un focus de problemes per Vacarisses i especialment pels veïns de 
Torreblanca II i de la Carena Llarga, a més aquesta proposta és el preludi del contenciós 
administratiu que es presentarà en contra de l’ajuntament, però estan convençuts que la llei 
finalment donarà la raó als ciutadans de Vacarisses i a l’Institució i finalment es podrà fer justícia 
amb els veïns de Torreblanca II. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que no entraran a valorar el que reclama Fomento doncs 
els sembla exagerat, però és lícit que ho facin. Al que si que vol fer esment és a tota aquesta feina 
feixuga que ha hagut de fer el Buffet Garrigosa i volen constatar que en els informes, per 
fonamentar la defensa de l’ajuntament diu que “ és important analitzar quina va ser l’actuació del 
contractista i a tal efecte resulta rellevant l’acord relatiu al desenvolupament de les obres 
d’urbanització del sector Torreblanca II “, signat en data 11 de febrer de 2011, entre l’Alcaldia, 
Fomento , les direccions d’obres i la plataforma PAPUST, que ara l’utilitzen jurídicament per 
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defensar l’ajuntament, quan sempre els hi deien que jurídicament no servia per res. Explica que en 
aquest acord  Fomento donava conformitat respecte de totes les modificacions que contenia i com 
diu l’informe elaborat per la direcció facultativa a febrer de 2011 les obres es trobaven en l’estat 
d’execució següent: moviment  de terres 80%, murs 80 %, endegament de rieres 100%, col·lectors 
100%, clavegueram 95 %, telecomunicacions 95%, aigua potable 100 %, vialitat 80 %, mitja tensió 
90 %, etcètera. Per tant, queda clar que en aquell moment l’obra estava molt avançada i 
controlada, el que ara serveix per defensar a l’ajuntament. Explica que més endavant, l’equip de 
govern actual va decidir fer una auditoria externa que va significar un endarreriment per Fomento, i 
és una de les coses que reclamen, perquè la informació hi era, la direcció tècnica portava el control 
econòmic temporal de les obres, es complia amb la planificació i termini final doncs estava previst 
que les obres s’acabessin a l’octubre de 2011 a causa dels retards que tots coneixem, i diu a 
l’informe que “es trobaven executades al 85 % de les partides”. Comenta que per altra banda la 
previsió de tancament econòmic era d’un variable entre un -1 % dit per la direcció d’obra i un 
+2,8% dit per Fomento, el que representa la variació de sobrecost de les obres a maig de 2011, 
per tant el que constata l’informe és que quan ells van deixar el govern no hi havia desviació 
pressupostaria, i ara en aquesta reclamació Fomento no pot eludir ni ignorar els seus propis 
acords presos l’onze de febrer. A més a més, Fomento va signar un document en que 
expressament reconeixia que no hi havia desviacions del preu de contracte i que per tant no es 
podia desdir uns mesos després. Per acabar diu que en la línia del que sempre han votat en 
relació a les obres de Torreblanca II,s’abstenen. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que si hi havia aquest acord signat perquè ara Fomento els porta al 
contenciós. Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que es tracta de fer demagògia i el que hauria de 
fer és reconèixer que no han estat les obres més encertades, a més explica que l’endemà d’entrar 
ells a govern Fomento ja els demanava un 20 % més, per tant si Fomento cregués en aquest 
informe ja no ens portarien al contenciós, ja es veurà quina força té aquest document, hauran 
d’intervenir els jutges. 
 
La Sra. Sánchez respon que el que ells constataven amb aquest informe és que no hi va haver 
cap desviació pressupostaria a la seva època. 
 
El Sr. Alcalde diu que de desviació pressupostaria tampoc n’hi ha hagut ara, sinó que es Fomento 
qui ho reclama, el problema és que és de difícil defensa perquè el projecte que es va aprovar no 
és el que s’ha fet. 
 
La Sra. Sánchez diu que a ella la van acusar d’embutxacar-se 1.000.000 €. 
 
El Sr. Alcalde explica que d’aquesta subvenció de 600.000 € es van perdre 200.000 € pel camí 
perquè no es va justificar a temps, per tant l’altra subvenció de 120.000 només va compensar 
aquesta pèrdua. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

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

A FAVOR X X   X X 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS      X  X     
 
 
 
1.7.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT D’APROVAC IÓ INICIAL DE LES 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE S UBVENCIONS 
DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L’ADQUISICIÓ DE  LLIBRES DE 
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TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC  PEL CURS 
ESCOLAR 2014-2015 

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

 
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la 
convocatòria. En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 179/1995 , de13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals . El procediment a 
seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a 124.2 del  Decret 179/1995. 
 
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel 
curs escolar 2014-2015, el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als article 124.1 124.3 del 
Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 19 
de maig 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, per a l’adquisició de llibres de text i 
material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2014-2015. 

 
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. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que es tracta d’aprovar les bases que regulen 
l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de  llibres de text i material didàctic 
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complementari i informàtic, i com ja saben des de fa un parell d’anys els criteris d’atorgament 
tenen en compte la renda per càpita de les famílies amb uns barems estipulats. Comenta que 
l’import màxim de la subvenció serà d’un 100 % de promig del seu cost ,en el cas dels llibres de 
text i material didàctic o informàtic i en el cas de la compra d’un portàtil serà d’un 25 % del seu 
cost. Els imports van en funció dels estudis en curs i centre escolar corresponent. Aquest any 
s’ha incorporat a l’Institut la compra d’un portàtil pel fet de que a 2on i 3er d’ESO volen 
incorporar el format digital, I el cost és d’uns 330 € per alumne, i l’ajuntament subvencionarà 
fins a un 25% de promig del seu cost. Pel que fa a Educació infantil son 110 € de subvenció 
màxima a Pau Casals i 92 € a Font de la Urpina, a cicle inicial 120 € a Pau Casals i 170 € a 
Font de la Urpina, 110 € per 3er i 4art de primària a Pau Casals i 280,97€ a Font de la Urpina, 
(que com ja van explicar la diferència ve donada perquè treballen per projectes i el cost del 
material és superior), pel cicle superior son 120 € al Pau Casals i 264,46€ a Font de la Urpina. 
Pel que fa a l’Institut a 1er i 4art d’ESO, el material, quota de llibres, socialització i e-book son 
125,85 €, 2on i 3er d’ESO contempla material, quota de llibre digital i e-book 127,35 € i en 
aquests cursos també s’incorporen la compra del portàtil amb els 85 € que ja han comentat. 
Segueix dient que les famílies beneficiaries d’una subvenció amb una renda per càpita de fins a 
9.000 € que no puguin assumir la compra dels llibres o material didàctic, poden sol·licitar una 
bestreta a la regidoria d’Ensenyament. La presentació de sol·licituds és del 2 de setembre al 21 
d’octubre, i el termini màxim per dictar la resolució és el 21 de novembre de 2014. Per acabar 
diu que el total de la dotació pressupostaria és de 40.000 €. 
 
Intervé el Sr. Masana  qui diu que valoren positivament que s’incloguin els ordinadors, però 
l’ajut que es proposa és baix respecte el cost que tenen, i creu que podria ser més elevat. Per 
altra banda els hi agradaria saber que passarà amb el sobrant, doncs l’any passat va acabar 
revertint a les escoles repartit sense gairebé ni projecte, el que creuen que no és correcte, 
doncs en el cas que hi hagi sobrant s’hauria de repartir en funció d’un projecte presentat per les 
escoles, perquè es podria donar el cas, per posar un exemple, de que l’Institut tingués més 
necessitats que les escoles. Pel que fa als ordinadors, per a que els alumnes puguin treballar 
des de casa caldrà que tinguin connexió a Internet, cosa que, en moltes parts del municipi, és 
deficitària, i a més hi ha famílies que la connexió a Internet no se la poden pagar, per tant els 
agradaria saber  si això es tindrà en compte, doncs s’estarà posant a un alumnat amb uns 
avantatges per damunt dels altres. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui comenta que durant aquests tres anys s’han posat les piles en 
relació al tema que s’està tractant. Diu que troben molt bé el model de determinar la subvenció 
en funció del nivell de renda, però estan d’acord amb el que acaba de dir el Sr. Masana de que 
els ordinadors es subvencionen poc, doncs al ser una novetat hi ha famílies que necessitarien 
més ajuda. Per altra banda diu que, donat que el venciment és el 21 d’octubre i que hi ha un 
pressupost de 40.000 €, probablement hi haurà un romanent, i ja que l’any passat va ser una 
mica improvisat, volen demanar que aquest any s’atenguessin a aquelles sol·licituds que 
quedessin fora de termini i que pertanyessin a famílies que realment ho necessiten. Explica que 
si a la setmana següent a la finalització del termini venen famílies que no han estat 
assabentades se’ls podria incloure, i diu que l’Ajuntament de Terrassa agafa  instàncies de 
beques o Casals d’Estiu fora de termini. 
 
La Sra. Rios comenta que la seva postura vers les subvencions de material escolar i llibres de 
text ja és prou coneguda, doncs l’han debatut tota la legislatura. Explica que l’equip de govern 
actual va optar per eliminar un projecte d’universalització de llibres de text en el qual s’havia 
implicat tota la comunitat educativa en general i algunes persones en particular, alguns van 
titllar aquest projecte de populista, però ells creuen que l’educació ha de ser igualitària per 
tothom, l’educació ha de ser obligatòria, laica i gratuïta. Segueix dient que aquest projecte 
d’universalització anava més enllà del tema econòmic, volia fomentar la socialització, la cura i 
estimació pels llibres, el saber compartir, el respecte al medi ambient. Segueix dient que l’equip 
de govern creu que el seu model és més just, tenen maneres molt diferents de pensar i per tant 
no poden votar-hi a favor. 
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En resposta al Sr. Masana el Sr. Gibert diu que tenen constància de que algunes famílies 
poden tenir el problema de no tenir connexió a Internet, doncs l’Institut va fer una enquesta per 
saber quantes famílies estaven en aquesta situació i no son masses. Segueix dient que tot i 
que pot ser un problema, pensen que avui en dia tenir una connexió de dades pot costar uns 
10 € al mes, i a més els nens que van a l’Institut porten mòbil, per tant creu que la despesa de 
10 € és fàcilment assumible per a la majoria de famílies que no en tinguin. Diu que amb 
aquesta aportació que fa l’ajuntament això no ho tenen previst. Pel que fa al sobrant de la 
subvenció explica que el curs passat van sobrar només 6.600 €, que es van destinar a millores 
del centres tant de l’institut com de les escoles. Comenta que van ser molt criticats per posar 
40.000 € del pressupost i com ja s’ha vist no era desmesurat. Diu que es tractava d’un tema 
complicat el saber la quantitat de pressupost que s’hi podia destinar, i ara s’ha demostrat que la 
quantitat era força encertada. 
 
Adreçant-se al Sr. Reollo diu que troba correcte que faci aquestes aportacions, però hauria de 
començar pel seu partit a no retallar la socialització de llibres de text. Diu que l’esforç que fa 
l’ajuntament destinant aquests 40.000 € és molt important i a més creuen no és de rebut, que si 
hi ha un termini per presentar sol·licituds i les famílies que més ho necessiten especialment, el 
que han de procurar és presentar-ho en termini ,que a més és força extens i se’n fa publicitat. A 
més, explica que especialment els que més ho necessiten sol·liciten una bestreta, que es fa 
abans que res. 
En relació al que ha comentat la Sra. Rios diu que no vol entrar a discutir el criteri de cadascú, 
a més parla d’altres temps en que no hi havia tanta crisi. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui, en relació als 40.000 €, diu que es veritat que l’any passat 
van sobrar-ne 6.600, però va ser perquè van fer una ampliació dels trams, perquè el primer any 
en van sobrar 20.000. 
 
El Sr. Gibert li respon que el segon any eren els mateixos 40.000 €, però el que passa és que 
hi ha hagut més demandants i per tant s’ha arribat a més famílies i no han sobrat tants diners; 
segueix dient que reconeix que el primer any no va anar del tot bé, doncs van fer una previsió i 
hi ha famílies que no van entrar, però aquest any s’ha demostrat que està ben fet. 
 
El Sr. Masana li respon que si en sobren 6.000 € no està del tot ajustat, però el que a ell no li 
sembla bé és el repartiment que es fa per les escoles, no entén que per una banda fan la 
tarificació social i després, el sobrant, el reparteix per igual a l’institut i escoles. Per acabar diu 
que s’abstenen i demana que si sobren diners els concedeixin a través d’un projecte a qui més 
ho necessita. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui exposa al regidor d’ensenyament l’ exemple de que si s’oferten 10 
places de casals d’estiu, se’n cobreixen 7, i un cop finalitzat el termini ve una família que ho 
sol·licita, si se li denegarà. 
 
El Sr. Alcalde respon que no és el mateix. 
 
El Sr. Reollo diu que si és el mateix, doncs els casals d’estiu equivalen als 40.000 € de 
pressupost. 
 
Pren la paraula la Sra. Rios  qui explica que ja han dit moltes vegades que la tarificació social 
és un tema de Serveis Socials, però el de la universalització és un tema més filosòfic del que 
es pensi que ha de ser l’escola pública, gratuïta, obligatòria i igualitària per tothom. En relació a 
la proposta del Sr. Reollo diu que una família pot tenir una situació econòmica en un moment 
determinat i a l’endemà,  al cap d’un mes , canviar-li totalment i tenir necessitat quan el termini 
ja ha acabat. 
 
El Sr. Alcalde diu que els terminis es fixen per alguna cosa, però que una altra cosa son les 
excepcions i les excepcions es tenen en compte. Segueix dient que una altra cosa és la 
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filosofia d’escola i el que està costant a l’ajuntament les escoles des de les retallades en 
ensenyament. 
 
El Sr. Gibert afegeix que si l’administració no fixés terminis tothom vindria quan volgués, i això 
seria xauxa. En el cas d’una família a la que li hagi canviat la situació, tenim Serveis Socials on 
se’ls atendrà. 
 
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     
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV , VpV, PSC, ERC ,CIU i 

PP,  DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ  DE PATRIMONI 
MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR D E SANTA 
MARIA DE RIPOLL. 

 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la 
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i 
catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va 
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i 
per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos 
centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del 
temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres, 
continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida 
portalada esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les 
portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies 
catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, 
capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -
com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva 
influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a 
Catalunya durant la segona meitat del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat 
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels 
joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els 
estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al 
llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per 
alguns aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la 
conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han 
posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en 
el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat 
de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la 
portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del 
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patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural que vol 
projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix 
totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal 
excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació 
de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la 
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de 
desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll 
era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos 
proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
És per tot això que els Grups Municipals d’UIPV i VpV, PSC, ERC, CIU I PP, proposem al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de 

Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de 
la UNESCO. 

 
SEGON.-  Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del 

Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
Sotmès a votació 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             
 
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV , VpV, PSC, ERC ,CIU i 

PP, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES A LA CO MMEMORACIÓ 
DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. 

 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions Provincials 
a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l’antic Palau de la 
Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut 
de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels 
respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 6 d’abril de 
1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i 
va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President 
de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable inspirador de 
tot aquell procés. 
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La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions 
catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de 
Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents - des de 
les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora de la 
qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres pedres 
d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació fins als 
nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic i 
nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a estructures 
i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut 
d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola 
Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és per això 
que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la 
societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, la 
Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no seríem on 
som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin 
avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917: 
 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, anant més o 
menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per 
a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, 
més o menys accentuades o atenuades, formes d’Estat.” 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, els Grups Municipals 
d’UIPV i VpV, PSC, ERC, CIU I PP, proposem al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, 

tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i 
programar-ne actes, si s’escau. 

 
SEGON.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 

efectes. 
 
 
Sotmès a votació 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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1.10.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV  , VpV, PSC, ERC ,CIU i 
PP, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES A LA “D ECLARACIÓ DEL 
DIA D’EUROPA” 

 
Atès que el Consell Català del Moviment Europeu, ens ha fet arribar els compromisos 
corresponents a la Declaració del Dia d’Europa, el qual se celebra el  9 de maig, data que 
simbolitza l’èxit de la Unió Europea com a espai comú de convivència, per tal que l’Ajuntament 
valori a l’esmentada Declaració, el text de la qual es transcriu a continuació: 
 

 
“DECLARACIÓ DÍA D'EUROPA 

 
Si el lema de la Unió Europea és “Units en la diversitat”, el procés d’integració europea va 
aparellat també als conceptes de pau i solidaritat. Pensem que cal recordar-lo en uns moments 
com els actuals en que tants dubtes assetgen als ciutadans colpejats per la crisi i que no veuen 
propera cap disminució ràpida d’uns nivells d’atur inimaginable fa una dècada. 
 
Malgrat que el moviment europeista té les seves arrels modernes a començaments del segle 
XX, el procés institucional s’endegà en acabar la IIª Guerra Mundial i ens ha portat al Premi 
Nobel de la Pau concedit l’any 2012. Cal destacar la rapidesa en termes històrics! Al Congrés 
de la Pau de 1849, el gran poeta francès Víctor Hugo ja tenia la visió d’un “Senat europeu” per 
integrar els pobles del continent però augurava que hom trigaria segles per arribar-hi...I ara, en 
tres quarts de segle, tenim un Consell d'Europa, que representa els governs dels estats 
europeus, i un Parlament elegit al sufragi universal directe dels ciutadans europeus. Un somni 
per generacions no massa anteriors a la nostra però també per a molts dels nostres veïns. 
Quina distancia política i econòmica des del Tractat de París, que instituïa la Comunitat 
Europea del Carbó i del Acer, o del de Roma! Hem avançat en tants fronts...Ja no hi han 
fronteres ni duanes al nostre espai europeu. Gaudim d’una moneda única per a la majoria dels 
estats membres. Som el major donant del món al desenvolupament dels països menys 
afavorits del planeta. Milers dels nostres joves han cursat part dels seus estudis superiors en 
un altre estat gràcies a un programa comunitari. Estem teixint una xarxa de comunicacions 
realment continental. 
 
La crisi ha palesat l’urgència d’avançar en la governança econòmica, tenint ben present que la 
unió bancària i la fiscal són premisses necessàries de la unió política. I això s’ha de fer amb la 
màxima participació ciutadana. 
 
Ja la pròpia CECA va tenir una “Assemblea comú” de 78 membres designats pels parlaments 
dels sis països fundadors. El Tractat de Roma l’amplià a 142 que s’autodenominà “Parlament 
europeu”. Però aquest no va existir realment, amb membres votats directament pels ciutadans, 
fins al 1979. Des d’aleshores, els poders del Parlament s’han ampliat a cada Tractat. Hom pot 
dir que ara és realment colegislador en peu d’igualtat amb el Consell d'Europa, competències 
pressupostàries incloses. 
 
Per tant, cada elecció del Parlament Europeu ha suposat pràcticament elegir-ne un amb 
competències ampliades respecte de l’anterior. Perquè doncs aquest any s’afirma que és tan 
especial la votació? Perquè, en base al Tractat de Lisboa que preveu que el President de la 
Comissió Europea es nomenarà tenint en compte els resultats de les eleccions al Parlament, 
les famílies polítiques europees es presenten a escala europea anunciant el candidat a presidir 
la Comissió. I això donarà al nou President, representant de la majoritària, una força política 
que cap president ha tingut mai fins ara; força per coordinar realment als comissaris i per 
plantar cara al Consell. Això significa la possibilitat d’una inflexió en totes les polítiques 
comunitàries, des de l’economia a les relacions exteriors. 
 
D’aquí que el Consell Català del Moviment Europeu fa una crida al ciutadans perquè participin 
més que mai a aquestes eleccions el 25 de maig.” 
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És per tot això que els Grups Municipals d’UIPV i VpV, PSC, ERC, CIU I PP, proposem al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  L’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses a la “Declaració del dia d’Europa 

2014” impulsada pel Consell Català del Moviment Europeu. 
 
SEGON.-  Comunicar l’anterior acord a la Secretaria Tècnica del Consell Català del 

Moviment Europeu. 
 
 
 
Sotmès a votació 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             
 
 
 
1.11.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP,  PER DEMANAR UNA 

SUBVENCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA PER LES OBRES D’URBANIT ZACIÓ DE LA 
COMA. 

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

JUSTIFICACIÓ 
 
 
Atès l’alt cost que tindran les obres d’urbanització de La Coma pels ciutadans i l’Ajuntament de 
Vacarisses. 
 
Atesa la situació econòmica que arrosseguen els ciutadans i l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
Atesa la possibilitat de demanar subvencions a Ia Unió Europea per dites obres. 
 
És per tot això que es proposa a l’Ajuntament en PIe l’adopció dels següents 
 

 
A C O R D S 

 
 
PRIMER.-  Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que porti a terme els passos adients per 

demanar a la Unió Europea una subvenció per les obres d’urbanització de La 
Coma. 
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SEGON.-  Fer arribar aquesta proposta a l’Associació de Veïns de La Coma i a la 
Federació d’Associacions de Veïns de Vacarisses. 

 
TERCER.-  Publicar el contingut d’aquests acords a la web municipal, la revista El Terme i 

la Ràdio Municipal. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que coneixent la situació econòmica dels veïns i de 
l’ajuntament, creu que qualsevol ajut econòmic que es pugui sol·licitar serà ben rebut. Explica 
que aquesta proposta pretén que ja que la Unió Europea concedeixi ajuts a projectes 
d’infraestructura local , en aquest cas com es el cas del clavegueram de les urbanitzacions, ens 
doni ajut per aquesta obra. Segueix dient que, per una banda hi  ha els fons FEDER ,que tenen 
com a objectiu enfortir la cohesió econòmica i social del territori, i per altra banda les partides 
JESSICA , que ajuda els organismes públics a reunir fons destinats a aquesta mena d’obres. 
Segueix dient que els fons estructurals es gestionen a nivell nacional o regional, i son aquestes 
institucions les que han de presentar les sol·licituds, seguint el procediment establert, primer 
s’ha d’aprovar per Ple, després s’ha de fer arribar al Departament d’Economia i Empresa de la 
Generalitat, qui fa la sol·licitud a la Unió Europea. Explica que no saben quan temps pot tardar 
tot aquest procés, entre d’altres coses degut a les recents eleccions europees, però es podria 
anar avançant feina com fer l’aprovació pel Ple i presentar la sol·licitud al Departament 
d’Economia i Empresa. 
Afegeix que el Partit Popular té representants a la Unió Europea, i es probable que ara surti un 
membre de la Comissió, i comenta que fa uns mesos alguns diputats i membres del partit es 
van reunir amb la Comissió per tractar el tema i els han fet arribar un escrit on diu que la 
Comissió els va confirmar que la realització del clavegueram de les urbanitzacions compleix els 
requisits per a rebre algun tipus d’ajut, bé a fons perdut o bé, per al finançament. Diu que no vol 
crear falses expectatives, però costa poc fer la sol·licitud i que els veïns i l’ajuntament se’n 
puguin aprofitar. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que la votaran a favor, tot i que li sembla una mica com fer volar 
coloms. Explica que s’ho ha estat mirant i no ha trobat si aquestes línies d’ajut estaven obertes, 
a on s’han d’adreçar, i el que demana al Sr. Méndez és que s’adreci al Govern de l’Estat per 
sol·licitar ajuda per a la urbanització de La Coma. 
 
El Sr. Reollo felicita al Sr. Méndez per la proposta i diu que no costa gaire fer el tràmit i veure 
amb què es topen. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez, qui diu que la iniciativa és bona, però suposa que en els 
pressupostos s’aproven línies d’ajut o, sinó, al llarg de l’any s’obren convocatòries, i per tant cal 
estar alerta. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi votaran a favor, però creu que la publicitat s’hauria de fer quan 
tinguessin els diners i no abans, per tant l’últim punt s’hauria de treure, doncs es tracta de 
falses expectatives. 
 
El Sr. Méndez respon que li sembla que demanar una subvenció no és una falsa expectativa, el 
resultat pot ser una altra cosa. Diu que no li agradaria haver d’entrar a mirar al Terme i a la 
Ràdio Municipal tot el que faci l’equip de govern en aquest sentit, doncs ells no tenen problema 
en publicar-ho, i per tant demanen un tracte igualitari i no volen retirar el punt tercer, doncs 
creuen que és com s’ha de fer, la gent ha de saber que s’ha demanat una subvenció. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que no li sembla cap barbaritat que es publiqui, sense donar 
expectatives, simplement com un acord de Ple, només és informació. 
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Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que la subvenció potser no s’arriba a demanar perquè pot 
ser que no hi hagi aquesta línia d’ajut, per tant està d’acord amb l’equip de govern en fer-ho un 
cop la subvenció hagi entrat. 
 
El Sr. Méndez diu que al que es refereixen és a l’inici del tràmit. 
 
El Sr. Masana li respon que aleshores hauria de canviar el títol i especificar que es tracta 
d’iniciar el tràmit per sol·licitar la subvenció. 
 
Al Sr. Alcalde adreçant-se al Sr. Méndez diu que per demanar una subvenció primer ha 
d’haver-hi una línia, explica que als Fons FEDER s’hi ha anat però s’ha de tenir uns projectes 
que van en funció de la població, i Vacarisses per la seva capacitat de municipi no hi entra, ha 
d’anar moltes vegades agrupat amb d’altres municipis. 
 
El Sr. Reollo diu que aquest Ple s’està escoltant per la ràdio i per tant tothom sabrà que el Partit 
Popular demana a Europa aquest ajut, per tant no entén perquè no es pot publicar al Terme, es 
tracta de limitar la llibertat de proposar coses. 
 
El Sr. Alcalde respon que no hi ha problema en que surti tot el que demani el Sr. Méndez, però 
aquest sistema de demanar subvencions no el coneixen. 
 
El Sr. Reollo diu que si això falla serà responsabilitat del Sr. Méndez. 
 
El Sr. Méndez diu que els han confirmat que es pot tirar endavant, per tant és el que esperen 
sense crear falses expectatives i agraeix les paraules del Sr. Reollo. 
 
El Sr. Alcalde respon que la discussió no és aquesta, sinó el perquè no es demana també a 
l’estat espanyol, el problema és que no hi ha línies, li agradaria saber aquestes línies de què 
parla el Sr. Méndez quines son, doncs els butlletins de la comunitat son públics i no n’hi ha 
d’ajuts d’aquesta mena. Per acabar diu que hi votaran a favor però falta per veure on és 
aquesta línia d’ajuts. 
 
El Sr. Méndez explica que aquesta és la línia que li han dit que és l’adequada i per tant esperen 
que sigui així, no per ells mateixos, sinó pels veïns, perquè si ell s’equivoca i ha de rectificar ho 
farà sense cap problema. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’han fet moltes obres i projectes d’urbanització que haguessin entrat 
dins de fons FEDER però havies de ser un municipi gran o fer-ho conjuntament amb altres 
municipis de la comarca. 
 
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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1.12.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PE R LA DECLARACIÓ DEL 
MUNICIPI DE VACARISSES COM A VILA GROGA 

 
 
Portem temps suportant retallades en L'Educació Pública a causa de la crisi econòmica, que 
afecten la qualitat d'aquesta. 
 
Les retallades en aportacions a les escoles bressol municipals. La disminució de beques de 
menjador, amb el que pot arribar a representar en la nutrició de molts dels que deixen de rebre-
les.  L’aplicació del 21% d'IVA en el material escolar. L’augment de les taxes universitàries. La 
reducció de plantilles del personal docent al no cobrir en la majoria de les ocasions les baixes 
des del primer dia, que pot arribar fins a mig mes en el cas de la secundària i batxillerat. 
L’augment de ràtios. El tancament d'escoles. La recent reforma de la llei d’ensenyament amb la 
nova LOMCE del Ministerio d'Educación, etc. 
 
Tot plegat redueix la qualitat en l'Educació Pública i a més agreuja la situació econòmica de 
moltes famílies com és en el cas de les escoles bressol, on es veuen augmentades les quotes, 
en no poder cobrir molts ajuntaments la part que deixa de donar la Generalitat degut a les 
retallades que aquests també pateixen. Com també l’agreuja el cessament de les beques per a 
l'adquisició dels llibres de text, on els Serveis Socials de l'Administració Local segueixen 
ajudant dins les seves possibilitats i cada vegada els és més complicat, per la manca de 
recursos econòmics. 
 
En l'actualitat, per part del Govern de l'Estat espanyol, es fa referència constantment a la 
Constitució  la qual en el seu desplegament jurídic recull, sota l’empara del títol 1 a l’article 27 : 
 

1. Tots tenen el dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament. 
2. L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana en el 
respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. 
3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares perquè els seus 
fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions. 
4. L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. 
5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançant una 
programació general de l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors 
afectats i la creació de centres docents. 
6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres 
docents, dins del respecte als principis constitucionals. 
7. Els professors, els pares i, si escau, els alumnes intervindran en el control i 
gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en els temes 
que la llei estableixi. 
8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per 
garantir el compliment de les lleis. 
9. Els poders públics ajudaran als centres docents que reuneixin els requisits que 
la llei estableixi. 
10. Es reconeix l'autonomia de les Universitats, en els termes que la llei estableixi. 

 
També en el desplegament jurídic de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  a l’apartat de drets i 
deures en l’àmbit de l’educació, en l’article 21  es diu:  
 

1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en 
condicions d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que 
garanteixi aquests drets.  
2. Les mares i els pares tenen garantit, d'acord amb els principis establerts per 
l'article 37.4, el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació 
religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat 
pública, en les quals l'ensenyament és laic.  
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3. Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics d'acord 
amb el que determinen les lleis, per tal de garantir els drets d'accés en condicions 
d'igualtat i a la qualitat de l'ensenyament.  
4. L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells 
que s'estableixin per llei.  
5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació 
permanent, en els termes que estableixen les lleis.  
6. Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que 
estableixin les lleis, d'ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a 
accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs 
recursos econòmics, aptituds i preferències.  
7. Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport 
necessari que els permeti accedir al sistema educatiu, d'acord amb el que estableixen 
les lleis.  
8. Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els 
assumptes escolars i universitaris en els termes que estableixen les lleis.  

 
Pel que fa a la llengua pròpia de Catalunya a l’article 35  es diu: 
 
Article 35. Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensen yament 
 

1. Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el 
que estableix aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari. 
2. Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no 
universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el 
català i el castellà en finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua 
habitual en incorporar-se a l'ensenyament. L'ensenyament del català i el castellà ha de 
tenir una presència adequada en els plans d'estudis. 
3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe 
diferents per raó de llur llengua habitual. 
4. Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al sistema 
escolar de Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la 
manca de comprensió els dificulta seguir amb normalitat l'ensenyament. 
5. El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, 
oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin. 

 
Per tot plegat CONSTATEM: 
 
Que al no tenir en compte en moltes ocasions, ni per part del Govern de L’Estat Espanyol ni per 
part del Govern de Catalunya els articles 27 i 21 respectivament; els diferents sectors de la 
Comunitat Educativa, famílies, docents, estudiants, PAS, ens hem unit creant plataformes i 
moviments en defensa de l'Educació Pública de Qualitat. 
 
Assemblea Groga a Catalunya  i Marea Verde a la resta de l'Estat , són els nostres punts de 
trobada.  Per la qual cosa cada dimecres la Comunitat Educativa, famílies, docents, estudiants, 
PAS, portem la samarreta groga en defensa de l'Educació Pública de Qualitat. 
 
Atès el que s'ha exposat i sabedors de les reduccions del seu pressupost. Sabedors també de 
l’acompliment de les seves responsabilitats amb l’Educació i que a més es treballa per reduir, 
dins les seves possibilitats, l'impacte de les retallades del Departament d'Ensenyament. 
 
Per tot allò exposat anteriorment, el grup polític ERC Vacarisses planteja a l’Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents 
 

 



 27 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Que se sumi com a part que és de la comunitat educativa i administració més 

propera i coneixedora de la ciutadania, a la defensa del model públic 
d'Educació.  

 
SEGON.-  Que acompanyi als moviments socials en les seves reivindicacions enfocades a 

aconseguir una educació pública de qualitat. 
 
TERCER.-  Que es comprometi a reclamar a totes les administracions supramunicipals  

l’acompliment en matèria d’ensenyament de les respectives lleis fonamentals, 
com són la Constitució a l’Estat Espanyol i l’Estatut a Catalunya.  

 
QUART.-  Que es comprometi, d’acord amb el nostre estatut, en la defensa d’una escola 

pública, laica, catalana i inclusiva com a mitjà per a formar a infants, joves i 
ciutadania en general en igualtat de condicions. 

 
CINQUÈ.-  I que per tot el que s’ha exposat i com a mostra de reconeixement i de 

recolzament vers al moviment educatiu, declari el nostre municipi, Vacarisses, 
Vila Groga. 

 
 

 
Pren la paraula el Sr. Masana qui llegeix els acords de la proposta i explica que els dimecres 
els mestres i professors es posen la samarreta groga per lluitar per a una educació pública i de 
qualitat i en contra de les retallades. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que aquesta proposta és una barreja de coses diferents i 
responsabilitats diferents. Comenta que a l’exposició de motius s’afirma que la LOMCE 
contribueix a reduir la qualitat de l’educació pública i amb això no poden estar-hi d’acord, doncs 
precisament el que fa és introduir les mesures que han dut a terme països que han millorat la 
qualitat de l’educació pública, simplificant el currículum, reconeixement d’autoritat pública vers 
mestres i professors, avaluacions basades en competències i no coneixements memoritzats,        
itineraris alternatius i no irreversibles, potenciació de la formació professional i major autonomia 
als centres docents. Així mateix es comenta que, en relació al català, la LOMCE permet la 
immersió lingüística, l’ensenyament exclusiu en català, sempre que almenys a cada municipi 
existeixi un centre públic bilingüe en la proporció que determini la conselleria però amb una 
vehicularitat del castellà igual o superior al 25%. Per tant la LOMCE no ataca ni suprimeix el 
model català d’immersió, només pretén garantir una alternativa per a qui legítimament vulgui 
ensenyament bilingüe, que és l’únic dret que reconeix la Constitució, doncs el contrari hagués 
estat inconstitucional. Segueix dient que tampoc és veritat que l’Estat incompleixi la Constitució, 
sinó que per complir-la precisament el que pretenen és homogeneïtzar nivells i coneixements 
en les assignatures troncals i s’estableixen les avaluacions externes de fi d’etapa, igualtat de 
tots els espanyols en uns coneixements mínims, i també per això s’obliga les comunitats 
bilingües a que ofereixin almenys una alternativa per municipi al model d’immersió. 
Adreçant-se al Sr. Masana diu que resulta curiós que ERC presenti una moció quan son 
còmplices de totes les retallades en Educació a Catalunya, doncs van recolzar l’últim 
pressupost de la Generalitat, I per tant si estan en contra de les retallades no s’entén perquè 
van aprovar els pressupostos. 
Segueix la seva intervenció dient que pel que fa als acords de la proposta estan d’acord amb el 
primer doncs és de sentit comú ja que estan en la defensa del model públic d’educació , per 
això treballen per a millorar la qualitat de l’ensenyament públic que està molt per sota de la 
mitja europea, segons l’informe Pisa, cosa que han provocat les lleis educatives socialistes que 
son les úniques que s’han aplicat a Espanya.  
En relació al segon acord també el recolzen, de fet ja recolzen des del territori i el Parlament de 
Catalunya a tots aquells ciutadans, AMPAS, sindicats, docents que lluiten per defensar la 
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qualitat de l’ensenyament públic.  
Pel que fa al tercer acord també hi estan d’acord, amb l’aclariment de que qui no està complint 
la Constitució, ni l’Estatut, ni la LEC és el Govern de la Generalitat, per exemple en matèria 
lingüística ,doncs el Tribunal Constitucional va dir que l’ensenyament en català no exclou, 
perquè seria inconstitucional, l’ensenyament en castellà, i precisament la conselleria l’exclou, 
per tant no compleix ni la Constitució ,ni l’Estatut, ni la LEC. 
Segueix dient que en el quart acord ja hi ha divergències, i que el recolzaran si es pot treure el 
concepte de laica, doncs l’educació no és laica sinó aconfessional, tal com diu la Constitució. A 
més és obvi que a Catalunya l’escola és catalana, però si el que es pretén és que s’utilitzi com 
a mutilació d’una part de la identitat com a catalans, o com a excloent per als catalans que se 
senten espanyols, tampoc ho poden acceptar. 
En referència a l’acord cinquè, diu que no el poden recolzar, doncs una cosa es declarar el 
municipi vila favorable a l’escola pública, i l’altra Vila Groga, que implica acceptar tots els 
posicionaments, alguns incorrectes, des de el seu punt de vista. 
Per acabar diu que deixant de banda la introducció , i si es canvia algun concepte de l’acord 
quart i s’elimina el cinquè votarien la proposta a favor. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui comenta que si una cosa és dolenta a qualsevol país és 
que les lleis educatives canviïn en cada govern. Ells defensen que l’educació sigui un pacte 
d’estat consensuat per totes les forces, doncs és l’única manera que pot funcionar l’educació 
aquí i a tot arreu, i és per això que diu que s’han d’emmirallar en els països nòrdics, doncs allà 
l’educació és una prioritat, una qüestió d’estat i de consens i els professionals son altament 
qualificats, qualsevol no pot ser professional de l’educació. Per altra banda diu que discrepa 
profundament amb el que ha dit el Sr. Méndez, a més el que també vulnera la LOMCE és que 
treu competències als Consells Escolars, cosa que no els agrada gens, doncs al Consell 
Escolar hi ha representats de tots els estaments. Pel que fa al tema de la llengua, continuen 
defensant que el model d’immersió lingüística ha funcionat en aquest país i ara en fan un 
problema que no existeix, doncs fins i tot és lògic que els castellanoparlants a l’escola parlin 
català, als tres anys els nens son esponges, ho aprenen tot, i per tant és important que facin 
immersió, que els portarà a la llarga a desenvolupar-se en les dues llengües. Per acabar diu 
que hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui explica que durant aquesta legislatura s’han presentat moltes mocions 
relacionades amb temes d’ensenyament per diferents agressions que ha anat tenint  l’escola 
catalana. Comenta que de la moció que debaten ara, tot i estar d’acord amb la majoria dels 
punts, n’hi ha un que no l’entenen massa, on diu  “Atès el que s'ha exposat i sabedors de les 
reduccions del seu pressupost. Sabedors també de l’acompliment de les seves responsabilitats 
amb l’Educació i que a més es treballa per reduir, dins les seves possibilitats, l'impacte de les 
retallades del Departament d'Ensenyament.” El que no queda clar és si les reduccions les ha 
fet l’ajuntament o l’administració de la Generalitat. 
 
El Sr. Masana respon que es tracta de l’administració de la Generalitat. 
 
El Sr. Gibert diu que estan a favor de la moció  però els demanen que ara que tenen força a la 
Generalitat haurien de pressionar tant com poguessin al Departament d’Ensenyament i al propi 
President, per a que les retallades no fossin tant fortes. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que son temps difícils i governi qui governi hi haurà 
retallades, però és evident que amb les retallades Ciu ha quedat molt perjudicat i no tant ERC. 
 
El Sr. Masana diu que  les seccions locals d’ERC son autònomes, o sigui que decideixen el que 
vulguin, per tant si ERC ha votat els pressupostos tots sabem el motiu, i que aquests 
pressupostos estan condicionats per qui ho estan. Segueix dient que ells no hi estan d’acord 
amb les retallades en ensenyament i així ho manifesten a la moció. Adreçant-se al Sr. Méndez 
diu que el banc de proves de la LOMCE son les Illes Balears, I aprofita per fer un 
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reconeixement al Sr. Jaume Sastre que està en vaga de fam, perquè han intentat  imposar el 
33% en català, el 33% en castellà i el 33 % en anglès, s’han carregat la immersió lingüística i a 
més a més els professors no estan preparats per donar les classes en anglès. Segueix dient 
que un altre exemple és el País Valencià on 150.000 nens volen estudiar en valencià i no 
poden perquè no hi ha oferta. Afegeix que la immersió lingüística està aprovada pel Parlament 
de Catalunya i per tant “va a missa”. 
Per altra banda explica com planteja la història la LOMCE, simplement es tracta d’estudiar i 
estudiar, i no la història des d’aquí, sinó des d’allà, des de Espanya. 
 
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             
 
 
 
 
 
 
1.13.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PE R LA DIGITALITZACIÓ 

DELS ARXIUS MUNICIPALS 
 
 

A la passada legislatura es va començar una feina de reorganització i reordenació de l’arxiu 
municipal de Vacarisses. Aquest es trobava, en diferents àmbits, desordenat, i fins i tot, 
perillava la seva conservació. 
 
Pensem que l’arxiu municipal de Vacarisses és una eina fonamental, no només pel 
funcionament i coneixement més immediat de la feina administrativa generada pel nostre 
ajuntament, sinó també per l’estudi de la tasca portada a terme durant molts anys pel nostre 
ajuntament i també per l’estudi merament històric. 
En la vessant més històrica, el nostre arxiu, conté documents d’un gran valor sentimental i 
històric de la nostra vila. És per aquest motiu que haurien de ser conservats d’una manera 
idònia. 
 
L’arxiu de la nostra vila, com d’altres, pot patir algun tipus d’incidència que malmeti i faci perdre 
alguns d’aquest documents, ja sigui de manera parcial o total. 
La manera de conservar aquesta documentació és la seva digitalització i així assegurar la seva 
conservació i, a més, podem divulgar el nostre arxiu municipal, obrint-se a possibles 
estudiosos. 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Digitalitzar l’arxiu municipal de Vacarisses. 
 
SEGON.-  Començar aquesta digitalització per aquells documents més antics i d’un valor 

històric més important. 
 
TERCER.-  Començar aquesta digitalització de manera immediata o, si no és possible, 

abans d’acabar l’any 2014. 
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Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que hi ha alguns municipis que han començat a 
digitalitzar-los, igual que el Consell Comarcal, i creuen que s’hauria de començar a fer a tot 
arreu, doncs igual que a Vacarisses els arxius no estan en les condicions que haurien d’estar, 
hi ha documents històrics plens de fongs, d’altres que estan a les golfes i que en qualsevol 
moment es poden mullar, i per tan no es poden arriscar a perdre part de l’arxiu, no només 
administratiu, sinó documents que formen part de la història de Vacarisses. Segueix dient que 
el fet de digitalitzar-los implica que es puguin divulgar i estendre el seu coneixement, com s’ha 
fet a Ullastrell. 
 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que hi estan a favor doncs els documents de l’arxiu tenen valor 
sentimental i històric, i tot el que comporti el seu manteniment és de sentit comú. El que no 
entenen és el tercer punt on demanen que es faci de manera immediata o com a molt abans 
d’acabar l’any. 
 
La Sra. Sánchez diu que a part d’un tema de seguretat es tracta d’agilitzar i simplificar la 
recerca d’un arxiu, doncs es molt millor fer-ho informàticament que buscar per prestatges. 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui explica que el 2011 es van inventariar gairebé 1.300 
caixes, i el 2012 l’ajuntament signà un conveni amb l’Oficina de Cultura de la Diputació de 
Barcelona per al manteniment de l’arxiu. Des d’aleshores l’arxiu gaudeix d’un programa de 
gestió, conservació i difusió, ve una arxivera de la Diputació que és itinerant, un adjunt que és 
una treballadora de l’ajuntament encarregada de prestar les consultes, i tenim un control de 
temperatura i d’ambient mitjançant un procés informàtic que controla l’arxivera. Segueix dient 
que estan dins del programa GIAM per a les consultes a l’arxiu municipal i dins la difusió de la 
mateixa xarxa d’arxius de la Diputació. També comenta que existeix un Reglament que regula 
tot aquest procés, les condicions del servei, la protecció de dades de documents de menys de 
30 anys d’antiguitat, etc. 
Comenta que la Diputació ha fet un informe on diu que l’arxiu gaudeix de bones condicions de 
conservació, el que implica que no s’hagin de canviar les condicions climàtiques ni d’espai 
destinades a la documentació de l’arxiu. A més diu que no hi ha problemes d’accessibilitat als 
documents, i no hi ha una demanda excessiva que fes que la seva manipulació els deteriorés. 
Per altra banda diu que la digitalització no estalvia cap cost a l’arxiu, una còpia mai substitueix 
a l’original, o sigui que l’espai no es redueix, i a més el problema del canvi de programes 
informàtics existeix i caldria posar al dia l’accés als arxius. 
Segueix dient que consideren que és bo digitalitzar l’arxiu, però abans caldria valorar quins 
continguts s’han de fer, com s’ha de digitalitzar, en quin ordre, etcètera. Afegeix que s’ha 
informat i no hi cap municipi de fins a 10.000 habitants amb els que la Diputació hi té un 
conveni per a la gestió dels arxius, que estigui digitalitzat. Sembla ser que el que han començat 
a fer alguns ajuntaments és digitalitzar les actes de Plens antigues. A més a més el cost que 
tindria digitalitzar l’arxiu municipal, tenint en compte la documentació existent, és de’uns 
350.000 €, molt elevat, tenint en compte que la Diputació no ens ho recomana perquè es troba 
en bones condicions i no hi ha perill. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que 1.236 caixes amb uns 500 fulls per caixa, fan un 
total de 618.000 folis, que si estan a doble cara son 1.200.000, per tant començar a digitalitzar 
tot l’arxiu és impensable, primer caldria consultar quins son els documents més adients per 
digitalitzar i a partir d’aquí demanar un pressupost per mirar d’encabir-ho al pressupost de 
l’ajuntament. 
 
 
El Sr. Masana diu que ell deia començar, i això és el que entén per començar, prioritzar 
documents, com actes de plens de la República, documents de l’inici de la línia de trens, entre 
d’altres. 
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Intervé el Sr. Reollo qui adreçant-se al Sr. Alburquerque li diu que ha comentat que cap 
municipi de la mida poblacional de Vacarisses ha fet aquesta digitalització, i la seva pregunta 
és perquè per una vegada no podrien ser els primers. 
 
El Sr. Alburquerque diu que no es tracta de ser els primers. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que si s’aclareixen els punts es pot aprovar o no, doncs el primer 
punt dona a entendre que s’han de digitalitzar tots els documents, a més tot no pot ser públic. 
 
El Sr. Reollo comenta que es tracta d’un tema interessantíssim, doncs fins hi tot s’hi podria tenir 
accés des de la web de l’ajuntamen,t el que podria servir per a fer treballs de recerca d’alguns 
estudiants. Aprofita per dir que la pàgina web ha fet un canvi increïble i porta molt bon camí. 
 
El Sr. Alcalde proposa canviar el primer punt per “Iniciar els tràmits corresponents per procedir 
a la digitalització dels documents més antics i de més valor segons criteri de la Diputació de 
Barcelona”. 
 
Es sotmet a votació amb l’ESMENA comentada pel Sr. Alcalde 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             
 
 
 
 
 
1.14.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC,  P EL COMPLIMENT DEL 

DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL  PÚBLICA 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària 
el dia 9 de setembre de 2013, va adoptar, entre d'altres, l'acord de donar el suport de 
l'Ajuntament de Vacarisses al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, 
elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona: 
 
Atès que L'article 139 de la Llei de règim local defineix les funcions de les publicacions 
municipals de la manera següent: 
 
Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la 
participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, els mitjans i els procediments de 
participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització 
no poden, en cap, cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans 
representatius. 
 
Atès que aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat 
pública –premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes– respectin els principis 
següents: 
 
1- Han d'actuar com a elements cohesionadors del mu nicipi 
Han de fer “poble” o “ciutat”, fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les 
mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i 
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relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: 
econòmiques, culturals, socials, polítiques... i els projectes de futur. 
 
2- Han d'informar d'una manera veraç, plural i tran sparent 
Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats 
polítiques que s'han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, 
han d'explicar les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups 
polítics representats i les votacions emeses. 
 
3- Han de ser un referent informatiu per a la ciuta dania 
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de 
poder consolidar-los d'acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat 
regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d'oferir alternatives informatives plurals 
davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d'estar supeditats als canvis 
que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes 
electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques. 
 
4- Han de fomentar el debat públic per a la partici pació democràtica 
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les 
informacions i han d'inserir espais d'opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics 
especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que 
hi vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per 
l'alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar tertúlies i programes de 
debat plurals. A través d'Internet, s'han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més 
d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics. 
 
5- Han de promoure les activitats de la societat ci vil i l'associacionisme 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la 
iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les 
organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres 
formats informatius. 
 
6- Han d'evitar el partidisme i la manca de profess ionalitat 
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, 
donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la 
participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del 
partit o la coalició que deté el poder. 
 
7- Han de despertar l'interès de la ciutadania 
Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d'homes i 
dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l'abast 
del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que 
afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació 
democràtica. 
 
8- Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnic s necessaris 
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que 
disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la 
professió periodística. 
 
9- Han de funcionar a través d'òrgans de gestió par ticipatius 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures 
organitzatives –consells editorials o consells d'administració– que garanteixin la professionalitat 
de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions 
de la societat civil i de la ciutadania local. 
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10- S'han de gestionar ajustant-se a les possibilit ats econòmiques de cada municipi 
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de 
titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'un diagnosi i una 
anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s'han d'assolir 
establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d'acord 
amb les possibilitats i necessitats de cada municipi. 
 
Atès que la majoria dels punts d’aquest decàleg no es compleixen totalment o parcialment per 
part de l’ajuntament de Vacarisses 
 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  El compliment total del decàleg de bones pràctiques aprovat per aquest equip 

de govern en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, reunida 
en sessió ordinària el dia 9 de setembre de 2013. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui comenta que el que demanen és que es compleixi el decàleg 
que ells van aprovar, doncs sinó no calia aprovar-lo. Segueix dient que, per exemple, el segon 
punt “Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent”, consideren que no s’està fent, 
tal com comentava el regidor del Partit Popular, i el tercer punt “Han de ser un referent 
informatiu per a la ciutadania”, pensen que ha deixat de ser-ho, i així pràcticament amb tots els 
punts, doncs no es compleixen ni en la ràdio, ni en la revista, ni en la web, i posa com a 
exemple l’incendi que hi va haver a l’abocador, això hauria d’aparèixer a la pàgina web i no hi 
és, ni sortirà a la revista ni a la ràdio. Per una altra banda diu que avui encara s’anuncia la festa 
major, potser el que cal és estar dotat dels recursos humans i tècnics necessaris. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que evidentment estan a favor que es porti a terme una cosa que 
s’ha aprovat. 
 
La Sra. Sánchez diu que tot i que sembla obvi, la realitat no és aquesta, i el PSC ha estat 
víctima dues vegades per falses informacions, segades, manipulades, tergiversades i per tant 
entenen el sentit de la moció i defensen que la informació als mitjans locals ha de ser plural i 
veraç. 
 
El Sr. Alburquerque respon que aquest decàleg parteix de l’any 2012, quan es van trobar amb 
la necessitat de canviar el dinamisme de la pàgina web, perquè era obsoleta i vella. Explica que 
van assabentar-se del laboratori periodístic  de comunicació de la UAB, que avalua la part 
externa d’ajuntaments i institucions, o sigui allò que es ven a través de la pàgina web, i es va 
demanar una avaluació de l’antiga web de l’ajuntament. Comenta que de la primera avaluació 
que es va fer al 2013,corresponent al maig de 2012, el resultat va ser d’un 39 % d’acceptació 
perquè la informació penjada era molt nefasta i va ser per això que es van proposar canviar la 
pàgina. Explica que en aquest temps s’ha guanyat un 10% en puntuació, i de les 89 webs 
analitzades de diferents ajuntaments del tram de 5.000 a 10.000 habitants estan en el lloc 25. 
Posa d’exemple l’ajuntament de Sabadell ,que té uns resultats del 100% perquè informa molt 
bé de la situació del municipi.  
Segueix dient que ells no son tècnics d’aquest tema i per tant no poden analitzar-lo de forma 
objectiva i per això es van adherir a un decàleg, per a que la universitat els analitzés i els donés 
puntuacions. Comenta que a Arbúcies, governat per ERC, CiU i el PSC, tenen un 46% 
d’acceptació, a Tiana també un 46% i a Cardona un 44%. 
Per altra banda comenta que pel que fa al facebook, en un sol dia hi ha 389 persones que han 
visitat la pàgina, per tant alguna cosa van a buscar-hi. 
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El Sr. Masana li respon que no és això, doncs dins del catàleg diu “Atès que aquest mandat 
legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública –premsa escrita, 
ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes– respectin els principis següents”, i això ha estat 
aprovat per l’equip de govern i no entén a què ve parlar d’Arbúcies i Cardona. Afegeix que si 
ells no el complien és perquè no l’havien aprovat, però ara un cop aprovat l’equip de govern no 
el compleix, doncs la pàgina web és de les coses que més funciona, però la ràdio i la revista 
municipal no ho compleixen. 
 
Demana la paraula el Sr. Martín qui explica que el que va passar a l’abocador no s’ha publicat 
a la pàgina web de l’ajuntament perquè ell com a regidor d’emergències va comunicar a la 
resta de regidors de l’ajuntament un episodi que havia passat i als deu minuts la seva nota 
estava publicada a Torre del Palau. Explica que la notícia a la Torre del Palau té la mateixa 
errada que la que ell els va fer arribar, i per tant algun regidor va ser el que la va filtrar, doncs 
ell es va equivocar i enlloc de dir que els ho havia comunicat el CECAT va posar l’ACA, i per 
tant dubta molt que el periodista faci el mateix error. Afegeix que ells no ho publiquen res fins 
que no estan les notícies contrastades i ara estan pendents dels informes de medi ambient per 
poder publicitar-ho. 
 
El Sr. Alcalde explica que qui controla i puntua el decàleg és la Universitat, i son els que hi 
posen notes sobre les publicacions dels diferents ajuntaments , i per tant pel criteri d’aquest 
organisme Vacarisses està complint i millorant, i es faran tots els esforços per acabar de 
millorar. 
 
El Sr. Alburquerque afegeix que la pàgina web té la revista al seu abast, per tant si veuen que 
la revista està mal feta ho poden dir perquè ho analitzen tot amb els seus paràmetres , que ell 
desconeix. El que està clar és que estan millorant i amb aquesta moció volien treure’n alguna 
cosa. 
 
El Sr. Masana li respon que si la web ha millorat el felicita, però no pot ser que no sàpiga ni 
perquè s’ha adherit, ni quins son els paràmetres, a més diu que no és competent però és el 
regidor, primer diu que la revista no l’analitzen i després diu que si que ho fan a través de la 
web... 
 
El Sr. Alcalde diu que això de que ha millorat no ho diuen ells, sinó l’Autònoma, un gestor 
extern a l’ajuntament, per tant consideren que l’estan complint i hi votaran en contra. 
 
El Sr. Masana li respon que si l’estan complint el que han de fer és votar-lo a favor i no en 
contra. 
 
El Sr. Alcalde reconeix que no tindria sentit votar-hi en contra i per tant hi votaran a favor. 
 
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             
 
 
 
 
El Sr. Alcalde vol aclarir que quan hi hagi una altra proposta amb un acord que consideren que 
s’està fent, la votaran en contra perquè aquesta moció en concret consideren que s’està 
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realitzant i és per això que s’ha votat a favor, per coherència, doncs si ja s’està fent perquè han 
de tornar a aprovar-ho. 
 
El Sr. Masana li respon que alguna altra vegada ja ho han fet i que ja li recordarà. 
 
 
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 24 I 31 DE MARÇ DE 2014, 7, 14, 22, I 28 
D’ABRIL DE 2014, I 5 I 12 DE MAIG DE 2014. 

 
             Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern local celebrades 

des de l’última sessió plenària ordinària, les minutes de les quals han estat entregades 
als regidors juntament amb la convocatòria plenària. 

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

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA   (Alcaldia, del 71/2014, de 20/03/2014, al 129/2014, 
de 21/05/2014, (Medi Ambient, del 6/2014, de 27/03/2014, al 15/2014, de 21/05/2014), 
(Serveis Municipals, del 31/2014, de 25/03/2014, al 45/2014, de 21/05/2014), (Sanitat i 
Consum, del 16/2014, de 18/03/2014, al 27/2014, de 25/04/2014), (Urbanisme, del 
18/2014, de 19/03/2014, al 41/2014, de 21/05/2014), (Ensenyament, del 7/2014, de 
07/04/2014, a l’11/2014, de 19/05/2014),  (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 
11/2014, del 20/03/2014, al 21/2014, de 13/05/2014), (Seguretat Ciutadana i 
Emergències, del 12/2014, de 07/04/2014, al 21/2014, de 13/05/2014),  (Cultura, el 
8/2014, de 09/05/2014), (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, del 
4/2014, de 09/04/2014, al 5/2014, del 09/05/2014), (Gent Gran, del 2/2014, de 
13/05/2014, al 3/2014, de 13/05/2014), (Esports, el 3/2014, de 13/05/2014), (Dones, 
l’1/2014, de 08/05/2014), (Joventut, l’1/2014, de  09/05/2014, al 2/2014 de 19/05/2014). 

 
 
             Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI . 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 9 6/2014, DE 14 D’ABRIL DE 

2014, PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOS T DE 2013. 
 

Decret de l’Alcaldia 96/2014 

 

De conformitat amb allò disposat a l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el pressupost de cada 
exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de 
desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els 
ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. 
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A més s’estableix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia 
de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre 
configuraran el romanent de tresoreria de l’entitat local. La quantificació del romanent de 
tresoreria haurà de realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i 
minorant els drets pendents de cobro que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
 
 
Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer 
de març de l’exercici següent i la seva aprovació correspon al president de l’entitat local, 
previ informe de la intervenció. 
 
L’article 93 del RD 500/1990, estableix la següent informació que ha d’obtenir-se com a 
conseqüència de la liquidació del pressupost:  
 
 
“a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre.. 
b) El resultat pressupostari de l’exercici. 
c) Els Romanents de crèdit. 
d) El Romanent de tresoreria 
 
Formada per la intervenció la liquidació corresponent a l’exercici tancat a 31 de 
desembre i el detall de la qual es conté ampliat en el preceptiu informe de la intervenció 
municipal, s’ha obtingut la següent informació: 
 

Resultat pressupostari       

       

       

    Drets Rec. Net Oblig. Rec. Net Total 

       

Operacions corrents (Cap 1 a 5) 9.648.488,05 7.654.768,91   

Altres no financers (Cap 6 i 7) 0,00 717.050,73   

Total no financer 9.648.488,05 8.371.819,64 1.276.668,41 

Actius financers  (Cap.8) 0 0   

Passius financers (Cap.9) 0,00 509.933,13   

Resultat no ajustat 9.648.488,05 8.881.752,77 766.735,28 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  231.750,12 

Desviació de finançament negativa de l' exercici  879.131,02 

Desviació de finançament positiva de l' exercici  1.169.923,58 

Resultat pressupostari ajustat     707.692,84 
 

Romanent de tresoreria  Ex. Anterior Ex. Actual 

      

Pendent de cobrament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 3.624.002,88 4.532.433,78 

Pendent de cobrament N.P 650.977,55 620.089,90 

 -Prov. Insolvències 936.556,34 1.883.792,40 

 -Ing. Pendent de pagament 36.408,27 16.512,44 

Pendent de cobrament net 3.302.015,82 3.252.218,84 

Pendent de pagament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 685.832,63 1.040.087,42 

Pendent de pagament N.P. 847.577,23 856.093,23 
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 -Pag. Pendents d'aplicar 0 0 

Pendent de pagament net 1.533.409,86 1.896.180,65 

Fons líquids 529.973,64 521.192,27 

Romanent previ 2.298.579,60 1.877.230,46 

Romanent amb finançament afectat 1.162.981,42 644.196,39 

Romanent per despeses generals 1.135.598,18 1.233.034,07 
 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

En la tramitació i confecció de l’expedient, és d’aplicació la següent normativa: 

Articles 191 a 193, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL 

Articles  89 a 105 de la secció tercera del capítol III del RD 500/1990, de 20 d’abril pel 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL 

Regles 76 a 86 i concordants, de l’Ordre 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual 
s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 

Articles 3, 6 i 11 de la LOEPSF. 

Article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions de 
subministrament d'informació. 

Articles 4, 15 i 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre que desenvolupa la Llei 
general d'estabilitat pressupostària. 

Atès que per Decret de L’Alcaldia número 96/2014 es va incoar el procediment per 
aprovar l’expedient de liquidació de l’exercici 2013. 

Pel secretari i l’interventor de la Corporació s’han emès els corresponents informes 
preceptius. 

En base a les atribucions legals que em confereix la normativa vigent 

 

 

ACORDO 

 

1. APROVAR la liquidació de l’exercici 2013 que presenta les dades amb la informació 
continguda en els antecedents anteriors i ampliada a l’informe de la intervenció. 

2. Donar compte de la liquidació aprovada al ple de la Corporació en la primera sessió 
que se celebri. 

3. En virtut del que disposa l'article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que 
desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació, remetre al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques còpia de la liquidació juntament amb la restant 
informació prevista en aquest article.  

Així ho mana i signa l’alcalde davant meu, el secretari, que dono fe.  

 

 
3.5.-  DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE T RESORERIA QUE S’HAN 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚB LIQUES I A LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 (1R.TRI MESTRE 2014). 
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INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ 
 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2014. 
 
 

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. 
 
 

FONAMENTS 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. 
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4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, 
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 
estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Economia i Hisenda i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, als de les 
Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, tingui  
atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 1er trimestre de l’any 2014 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. 
 
 
El Sr. Gibert demana la paraula per comentar com està la situació de les escoles bressol un 
cop finalitzades les preinscripcions. Explica que el curs vinent hi haurà un fort decrement en les 
sol·licituds de plaça a les dues llars d’infants, fet al que cal afegir-hi l’actual situació econòmica 
que comporta de forma necessària i inevitable la reorganització del personal necessari per 
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oferir el servei. Segueix la seva intervenció dient que a l’escola bressol El Cuc s’han presentat 
45 nens pel curs 2014-2015, quan en tenien 53 pel curs 2013-2014, fet que implica que només 
s’obriran 3 grups. Pel que fa a l’escola bressol El Xic, s’han presentat 29 infants pel curs 2014-
2014, incloent-hi els que ja estaven inscrits, respecte els 53 infants del curs actual, per tant 
només s’obriran 2 grups. El total d’infants entre les dues escoles bressol pel curs 2014-2015 és 
de 74 nens, respecte els 106 del curs actual, per tant les necessitats de personal a les 
respectives escoles variarà: al Cuc hi haurà 4 educadores més un reforç diari de 9 a 12, més 
una mestra i una directora al 51% de la seva jornada deslliurada. Al Xic hi haurà 2 educadores, 
una mestra i una directora al 33% de la seva jornada deslliurada. 
 
Afegeix que és per aquests motius que de la plantilla d’educadores i mestres s’haurien 
d’amortitzar 3 places, que de fet en son 4. Explica que tot i que la normativa vigent no obliga a 
la redistribució d’efectius, doncs aquestes places pertanyen a l’Administració Especial, la 
voluntat política de l’equip de govern és poder mantenir-les pel curs vinent, mantenint les dues 
escoles bressol tot i la important davallada d’infants, apostant per l’educació. Segueix dient que 
pels 29 nens inscrits al Xic, serà el seu darrer curs a l’escola bressol, per això han cregut 
convenient no desplaçar-los al Cuc per un sol curs. A més hi ha hagut  inscripcions noves, una 
de lactants, una de mitjans i tres de grans, els grans sumen amb els 29 totals i els altres dos 
hauran d’anar a l’escola bressol El Cuc, doncs no es pot obrir un grup per dos nens. Pel que fa 
al Cuc, hi ha hagut 25 sol·licituds noves i es faran 3 grups. Abans de donar la paraula al Sr. 
Serna per a que expliqui com es farà la redistribució del personal, comenta que s’ha de tenir en 
compte que tot això que ha comentat és només pel curs vinent, doncs no saben que passarà al 
següent, però si poden avançar que els naixements que hi ha aquest any encara estan 
disminuint més. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna, qui comenta que tal com ha dit el Sr. Gibert, la voluntat de l’equip 
de govern és mantenir les places i no amortitzar-les, però això comporta un canvi d’ubicació de 
les tres mestres, que en realitat son 4, però aquesta, quedarà compartida entre El Cuc i el Xic, 
per fer reforç. Explica que el primer que faran es demanar voluntàries, i així si en surten no 
hauran de posar noms a les places, però si no  n’hi ha , vindran per ordre d’antiguitat. Segueix 
dient que també s’ha de cobrir la tasca de coordinació, doncs agafa la baixa la tècnica 
d’ensenyament i l’equip de govern té previst cobrir aquesta plaça amb una de les directores de 
l’escola bressol i, per tant, de la resta de mestres ha de sortir una coordinadora. Explica que 
això no eximeix que vinguin les tres persones que han de venir cap a l’ajuntament, suposant 
que no hi hagi voluntàries, i es farà el concurs per triar la coordinadora amb les que queden 
allà. Les tasques que s’ofereixen son les següents: 
 
-una auxiliar administrativa destinada a escola de música que realitzarà 11:30 hores 
distribuïdes de dilluns a dimecres de 16:00 a 19:00 hores i dijous de 16:00 a 18:30 hores, 
també farà tasques d’ensenyament i sanitat a les dependències municipals amb horari de matí i 
a distribuir segons les necessitats. 
 
-una auxiliar administrativa de reforç al departament de Secretaria que fa temps que ho 
necessiten, i farà horari d’oficina com la resta del personal de Secretaria. 
 
-una auxiliar administrativa al departament d’esports, recursos humans, comptabilitat i altres 
departaments on sigui necessari. Explica que el tècnic d’esports agafarà els dies que li 
pertoquen de paternitat, més vacances que se li deuen i per tant la mancança al departament 
serà important . 
Segueix la seva intervenció dient que és necessari establir criteris de la manera més objectiva 
possible per tal de poder efectuar l’esmentada redistribució del personal, i aquests han estat els 
criteris escollits: 
 
a) Accedir voluntàriament a les tasques oferides per l’ajuntament a l’administració general, 

fet que permet triar la tasca a realitzar, en cas que dues persones estiguin interessades 
en la mateixa plaça prevaldrà l’antiguitat. 
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b) Accedir a les tasques per ordre d’antiguitat, la treballadora que porta menys temps 
treballant a l’ajuntament, serà la que anirà a l’escola de música. En el cas que la data del 
contracte de les candidates fos la mateixa es prioritzarà el procés selectiu en que va 
participar, és a dir, primer borsa de treball, segon interí i per últim personal fix.  

c) En el cas de complir els dos darrers punts, s’escollirà a la persona que hagi obtingut la 
puntuació més baixa del procés selectiu en que varen aprovar. 

 
 
Explica que la reordenació és fa amb caràcter totalment provisional, doncs no saben que 
passarà l’any que ve, però donat que les tasques a realitzar son de categoria inferior, es 
mantindrà el sou i antiguitat de les treballadores. Comenta que en el cas de que hi hagués una 
baixa de personal a qualsevol de les dues escoles bressol i fos necessària la seva substitució, 
aquesta serà efectuada prioritàriament per les dues candidates que realitzin les tasques de 
reforç, la segona i la tercera, perquè la de l’escola bressol no es mourà. Si fos necessari fer 
més substitucions si que s’hauria d’agafar a l’auxiliar de l’escola de música. 
La persona a realitzar les tasques serà determinada en funció de les necessitats del servei,  un 
cop finalitzada la substitució retornarà a les seves tasques. Un cop escollides les candidates 
passaran a coordinar-se i adaptar-se tant a nivell d’horaris com de vacances, assumptes propis 
amb els departament on realitzin les tasques i qualsevol autorització dependrà del responsable 
del departament, així com del departament de recursos humans i vistiplau del regidor de 
recursos humans. Explica que les tasques que s’ofereixen son de reforç com a auxiliars 
administratives i, per tant, es poden destinar a qualsevol departament que necessiti un reforç. 
Diu que a mé, s’ha establert un calendari com segueix: demà s’informarà als delegats de 
personal, el dia 2 s’informarà a tot el personal de l’escola bressol, el 6 de juny serà la data límit 
de presentació d’instàncies de voluntariat, el dia 9 es resoldrà i el 10 de juny es comunicarà la 
resolució. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui vol remarcar que tot això queda pendent de la reunió que es tindrà 
demà amb els sindicats, per tant podria ser que hi hagués alguna variació. Per altra banda diu 
que està previst fer un Espai Familiar, que durà a terme la directora del Xic, on hi haurà menys 
nens i s’ha previst una dedicació de 6 hores executives més sis de preparació, amb una 
educadora amb 6 hores executives  i 5 hores i 15 minuts de preparació. Explica que el fet de 
que hagin d’incorporar una coordinadora és perquè, pel fet de que vingui una directora al Cuc, 
el Xic quedaria sense direcció, i per tant apareix la figura d’una coordinadora que farà tasques 
de “direcció” però sense una dedicació com la que té actualment la directora. 
 
Segueix explicant que a Vacarisses existeix l’Espai Nadó, que ha funcionat sempre molt bé i 
ara, amb  l’Espai Familiar, es vol unificar des de la regidoria de Serveis Socials i Ensenyament i 
crear aquest  espai coordinat per professionals  que acompanyen a les famílies en l’educació 
dels seus fills, un espai on es poden compartir experiències, aclarir dubtes i reflexionar sobre 
l’educació i la criança. L’Espai Familiar també ofereix als infants un espai de joc ric en estímuls i 
de relacions amb altres infants que els ajudarà en el seu desenvolupament, L’ objectiu de 
l’Espai Familiar es el d’oferir un espai a les famílies per relacionar-se entre elles fomentant la 
cohesió social, contribuint a la socialització dels infants i al seu desenvolupament integral 
oferint eines de suport a la criança i a l’educació dels infants, prevenir i compensar situacions 
originades per les desigualtats socials, econòmiques i culturals de les famílies. Va dirigit a totes 
les famílies del municipi que no son usuaris del servei d’escola bressol, amb infants de 0 a 3 
anys. Explica que l’Espai Familiar s’ubicarà en un principi als espais que queden lliures al Xic, i 
s’organitzarà amb dos grups d’un màxim de 10 famílies, amb l’Espai Nadó un dia a la setmana 
de 10:15 a 12:15 i l’espai Menut ( d’un a tres anys) dos dies a la setmana de 10:15 a 12:15. 
Afegeix que els grups iniciarien l’activitat a mitjans d’octubre i acabarien al mes de juny. Per 
acabar diu que el que s’ofereix a les famílies és conèixer l’Infant des de un altre angle, veure 
com juguen, es relacionen i desenvolupen en un altre ambient, tallers de construcció de 
joguines, compartir experiències, conèixer altres famílies, altres recursos, etc... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que en el cas de que no hi hagués usuaris a l’Espai Familiar, 
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sobrarà una altra persona, almenys unes hores de la seva jornada. 
 
El Sr. Masana demana a partir de quantes famílies seria rentable.  
 
El Sr. Gibert li respon que no li pot dir en aquests moments perquè s’ho estan estudiant. 
 
El Sr. Alcalde comenta que aquest espai ha estat promogut per les mateixes educadores i ells 
ho han trobat bé, però cal veure la resposta de les famílies, i com evolucionaran les 
inscripcions, doncs podria ser que l’any vinent no hi haguessin alumnes al Xic i s’hauria de 
tancar. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui demana saber quins dies s’oferirà l’espai familiar, quines 
hores i quin serà el seu cost. 
 
El Sr. Gibert respon que s’està treballant en tot això i la seva intenció és fer una reunió amb tots 
els regidors un cop hagin acabat. 
 
Intervé la Sra. Rios qui vol celebrar per una banda el fet de que busquin solucions imaginatives 
per un espai que queda infrautilitzat. 
 
El Sr. Alcalde diu que seria més rentable mantenir una sola escola, però també hi ha 29 
famílies a Can Serra que s’haurien de desplaçar. 
 
La Sra. Rios afegeix que han de tenir en compte que duran el curs poden haver-hi inscripcions 
noves. 
 
El Sr. Gibert li respon que totes les inscripcions que vinguin durant el curs, si son de lactants o 
mitjans pel Xic, no s’agafaran, i hauran de venir al Cuc, i només podran agafar grans perquè 
encara queden places. 
 
La Sra. Rios comenta que podrien barrejar grups, doncs ara està permès per la Generalitat. 
 
El Sr. Gibert diu que la seva premissa és mantenir els 29 nens del Xic pel curs 2014-2015 però 
no obrir grups. Explica que al Cuc es farà un grup mixt de lactants amb mitjans petits. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui felicita l’equip de govern, doncs fa uns mesos  va demanar 
que es solucionés el reguerot d’aigua del c/ Salvador Badia i ja ho han fet col·locant  la banda 
rugosa, que fa que l’aigua es desviï cap al clavegueram. Per altra banda comenta que van 
veure un senyal al terra que haurien de posar bé o treure’l d’allà. 
En relació al que van demanar sobre els laterals d’alguns carrers de Torreblanca II, que degut a 
les obres s’esllavissa terra, diu que ja ho han solucionat a algunes zones però no a d’altres, 
com per exemple al c/ Turo del Moliner. 
 
El Sr. Alcalde respon que encara no han acabat. 
 
Segueix la seva intervenció el Sr. Méndez dient que fa 4 mesos que van demanar que es 
reparessin uns panots trencats al passatge Gardènies a l’alçada del número 5-7, que ho va 
tornar a demanar fa un parell de mesos i encara segueix igual. En relació al passatge 
Gardènies diu que també van demanar que es col·loqués una placa de carrer sense sortida, 
perquè els vehicles hi entren creient que es podran connectar amb el camí del Palà que està a 
sota. Afegeix que també van demanar una placa de cediu el pas  entre el c/ Roselles i c/ 
Orquídies per evitar col·lisions i una altra placa de direcció prohibida a Torreblanca II, 
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concretament al ps/ Font de Sant Pere amb el c/ Font se Sant Pere, doncs al començament del 
carrer hi ha una placa de carrer sense sortida però la realitat no és així, doncs amb les obres 
han quedat connectats els dos carrers, el que suposa un perill. 
 
El Sr. Alcalde li respon que té tota la raó. 
 
Per altra banda vol fer altres demandes, la primera és una altra placa a Torreblanca II al c/ Turo 
del Moliner amb Santa Cecília, doncs els cotxes circulen en els dos sentits i els veïns li han 
comentat que ja hi ha hagut algun susto.  
Al parc de la Farinera demanen que s’instal·li un gronxador cistella perquè hi ha nens petits i 
els que hi ha son per nens més grans. 
Al c/ Lliris de Can Serra, a l’alçada del número 9, li han comentat els veïns que hi ha un fanal 
que fa un parell de mesos que no funciona. 
Al c/ Berguedà, a l’alçada del número 31 hi ha un parell de bordons trencats i com que la vorera 
és estreta, una senyora es va torçar el turmell i es fa fer força mal. 
Al c/ Gardènies hi ha una escala que dona al camí del Palà que fa temps que està molt 
deteriorada donat al pas del temps i a que abans que per allà baixaven amb motos de cros, diu 
que ara fins i tot surten els fils ferro pels bordons. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que per començar vol fer un esment i un record pel Sr. Josep 
Ferrés, membre de l’ANC que els va deixar ahir. 
Per altra banda diu que li han demanat quines actuacions s’estant duent a terme a Castellet de 
Dalt. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’està reparant la teulada i netejant el bosc, sembla ser que el 
projecte que tenen és fer una casa de turisme rural, però s’estant esperant a que l’ajuntament 
pugui concedir la llicència, que està pendent de que s’aprovi el Pla de Masies el proper 4 de 
juny. 
 
EL Sr. Masana diu que en relació al Mimó, una vegada va preguntar a una comissió, i li van 
respondre que no en tenien coneixement, però a ell li ha arribat que els llogaters actuals volen 
marxar, i li agradaria saber si l’ajuntament autoritzarà un traspàs. 
 
El Sr. Alcalde li respon que quan s’hi trobin ja ho veuran, però que a uns interessats que hi va 
haver els van dir que no. 
 
Per altra banda el Sr. Masana demana saber quan es retransmetrà el Ple per la ràdio, perquè 
sempre varia, no es va retransmetre el Ple extraordinari, no es va instal·lar la carpa per la festa 
major petita, i a més al mes de gener van dir que es posaria en marxa la retransmissió per 
internet o bé penjarien l’audio per a poder-lo descarregar, i vol saber quan serà possible fer-ho.  
 
El Sr. Alburquerque respon que s’està fent un bloc per a tenir accés als post-cats. Pel que fa a 
la carpa no es va instal·lar i té raó de que el Ple extraordinari no es va retransmetre, i aquest 
Ple es retransmetrà en 8 dies. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que si ens 
remetem a l’Ordenança General de Subvencions diu clarament que el “projecte, l’acció, la 
conducta o acció finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o 
promoció d’una finalitat publica”  i en canvi el Sr..Alcalde va dir que es podrien subvencionar 
activitats privades. 
 
El Sr. Alcalde respon que son els informes d’intervenció els que diuen si es poden donar o no. 
 
El Sr. Masana li respon que això no funciona així, sinó que es l’ordenança qui ho regula, doncs 
si no és per una finalitat pública no seria una subvenció, seria una altra cosa. 
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Per altra banda, diu que els veïns de la Coma li demanen quins son els passos a seguir per 
configurar el projecte, doncs sembla que han entrat unes instàncies que no s’han contestat. 
 
El Sr. Alcalde respon que no sap a quina instància es refereix ara mateix però s’ha encarregat 
el projecte i no hi ha res mes. 
 
El Sr. Masana pregunta si tenen pensat tornar a convocar la Taula Anticrisi. 
 
El Sr. Alcalde respon que suposa que si. 
 
Adreçant-se a la regidora de Serveis Socials, el Sr. Masana diu que van presentar una moció 
pel tema de les auditories energètiques per famílies necessitades, i volien que s’exposés la 
manera de demanar els ajuts.Diu que aquesta moció la van votar en contra perquè van dir que 
ja s’estava fent, i quan van demanar quantes auditories s’havien fet, resulta que se n’han fet 4, i 
quan demanen en quines dates, resulta que ja fa un any i per tant no se n’han fet més. 
 
La Sra. Singla respon que les auditories que es van fer van ser a famílies que tenien una 
factura molt elevada, però amb les famílies que no tenen un consum tant elevat es va fer una 
reunió amb el gestor, qui els va explicat com reduir la factura i fins hi tot els va gestionar la 
disminució de potencia en el cas que fos recomanable, però quan l’usuari no vol, no es pot anar 
a fer cap auditoria. 
 
El Sr. Masana diu que ho van exposar com si fos una pràctica habitual, i es troben que n’han 
fet 4 en un any. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que quan algú ve i ho demana se li fa sense cap problema. 
 
El Sr. Masana li respon que no es que ho hagin de demanar, sinó que des de l’ajuntament, 
sense obligar ningú ,s’hauria d’aconsellar i recomanar aquesta auditoria. 
 
 
Per altra banda el Sr. Masana explica que han entrat una proposta de resolució al Parlament, 
perquè les dues estacions de Vacarisses no paguin les mateixes tarifes i s’ha aconseguit que 
pel trimestre de l’any que ve, quan hi hagi el nou sistema tarifari, això es tindrà en compte i 
valdrà el mateix a l’estació de Vacarisses que a la de Can Serra.  
 
Per acabar diu que en relació a les eleccions del diumenge, el 62,2 % de la gent està a favor 
del dret a decidir i per tant demana que l’ajuntament ho tingui en compte, doncs segurament 
més del 50% de la gent votaria que si a la independència. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui demana fer un prec i una pregunta. El prec és en relació a la poca 
informació que tenen els regidors davant dels esdeveniments greus o menys greus que passen 
al municipi, doncs vivim en l’era digital i de grans tecnologies i no costaria gens fer un grup amb 
tots els regidors on se’ns pogués informar de tot, com va passar l’altra dia amb l’abocador. 
Recorda que una vegada el Sr. Gibert els va trucar a tots un per un quan una ventada va 
aixecar la teulada del Xic, però en d’altres ocasions, com quan va bolcar un tren, no s’ha 
informat ningú, i com a regidors d’aquest ajuntament els podrien tenir més en compte. 
La pregunta que fa el Sr. Reollo és en relació a les voreres de Can Serra, doncs estan aturades 
igual que la Taula anticrisi. 
 
El Sr. Martin respon que hi ha veïns que no volen que es faci. 
 
El Sr. Reollo diu que n’haurien de parlar, perquè hi ha veïns que si que volen, i troben inaudit 
que un cotxet de nen o una persona gran hagi de baixar de la vorera perquè hi ha els 
contenidors al mig. 
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Intervé el Sr. Alcalde qui explica que està previst que els Plans d’Ocupació que s’han contractat 
arreglin coses del municipi, i espera que puguin arribar a Can Serra. 
 
Pren la paraula la Sr. Sánchez qui comenta, en relació a la informació que es fa arribar als 
regidors, que quan va bolcar el tren el Sr. Canongia va fer arribar un SMS a tots els regidors, 
perquè és fàcil fer-ho i no costa res. 
 
Intervé la Sra. Rios, qui adreçant-se al regidor d’esports, comenta que revisant factures va 
veure la número 1/14 de 10.732,37 que correspon al personal del poliesportiu pel mes de 
gener, però després hi ha la 2/14 de 45.718,76, que posa serveis tècnics, i voldria saber a què 
correspon. 
Adreçant-se al regidor de Comunicació li demana quan tenien previst convocar el Consell de 
Comunicació, que fa més d’un any i mig que no es reuneix i al mes de març van dir que el 
convocaria en 15 dies. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, com ja va demanar en el Ple anterior, demana que se li 
responguin les al·legacions al projecte de reparcel·lació, doncs ella va descarregar-se aquell 
document de la web i si no havia de ser-hi demana que li contestin per escrit. 
Adreçant-se a la Sra. Singla li demana que els faci arribar l’informe que va fer la Diputació i que 
van comentar a les comissions i també li demana que faci una valoració de les dades de la 
memòria de 2013 i com es va dir fer una reunió per parlar d’aquestes dades, doncs son 
preocupants. 
Per altra banda, comenta al regidor d’Obres i Serveis que a la rotonda del fax el reg vessa molt 
carrer avall i caldria regular-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui adreçant-se a la Sra. Rios diu que no pot contestar-li a la 
pregunta en relació a la factura però es compromet a fer-ho. 
 
En relació a la convocatòria del Consell Comarcal, el Sr. Alburquerque diu que té previst fer-la 
durant la primera quinzena de juny. 
 
Pren la paraula la Sra. Singla qui en relació a la valoració de les dades del 2013 diu que no hi 
ha res a destacar. 
 
La Sra. Sánchez diu que espera que els convoqui a la reunió perquè a ella hi ha coses de la 
memòria que li han sorprès molt, doncs d’una població de 6.261 habitants  que hi ha 
actualment que s’hagin atès unes  1.700 persones a Serveis Socials i unes 500 famílies de 
forma integral és preocupant. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que el que és preocupant és que es convoquin 8 places per Plans 
d’Ocupació amb una durada de sis mesos i només es presentin 61 persones, tenint en compte 
tots els aturats que hi ha al municipi. 
 
La Sra. Sánchez respon que és cert que és una xifra baixa però que també s’ha de tenir en 
compte que era per unes feines en concret, com paleteria, pintura,  i no tothom es dedica a 
això, però reconeix que s’han presentat poques persones. 
 
 
Essent les 23 hores i 10 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, 
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