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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 27 DE 
NOVEMBRE DE 2014 
 
 
Vacarisses, 27 de novembre 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 Ríos 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 25 
DE SETEMBRE DE 2014 I  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
3 DE NOVEMBRE DE 2014. 

 
 
Sotmeses a votació s’aproven per unanimitat dels presents assistents a les respectives 
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 DE MODIFICACIONS DE C RÈDIT PER SUPLEMENT 
DE CRÈDIT FINANÇANTS MITJANÇANT ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA. 

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

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 282/2014 de data s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: 
 

• Despesa inversió en asfaltat de carrers 
• Despesa inversió enllumenat de carrers 
• Dotació pressupostària reparació i manteniment de infraestructures 
• Dotació pressupostària subministraments instal·lacions esportives 
• Amortització préstec Institut Català del Sol, per la solvència de tresoreria 
pel pagament de les quotes d’Urbanització del projecte de Torreblanca II i 
Carena Llarga. 

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

Partida Consignació inicial Proposta d’increment Consignació 
definitiva 

155 601 137.626,50 € 146.285,83 € 283.912,33 € 

165 623 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

155 210 138.299,69 € 25.000,00 € 163.299,69 € 

342 221 75.364,76 € 10.000,00 € 85.364,76 € 

091 913 326.556,80 € 75.000,00 € 401.556,80 € 

TOTAL 677.847,75 € 306.285,83 € 984.133,58 € 
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Finançament que es proposa: 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria disponible  
 445.252,79 € 
 

Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient 
306.285,83 € 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible 
 138.966,96 € 

 
 

FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

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

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
novembre de 2014, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
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A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar  mitjançant  

romanent de tresoreria per a despeses general, pels conceptes que es detallen 
a continuació: 

 
1/ Suplements de crèdit: 
 
 

Partida Consignació inicial Proposta d’increment Consignació 
definitiva 

155 601 137.626,50 € 146.285,83 € 283.912,33 € 

165 623 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

155 210 138.299,69 € 25.000,00 € 163.299,69 € 

342 221 75.364,76 € 10.000,00 € 85.364,76 € 

091 913 326.556,80 € 75.000,00 € 401.556,80 € 

TOTAL 677.847,75 € 306.285,83 € 984.133,58 € 

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

Romanent líquid de tresoreria disponible  
 445.252,79 € 
 

Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient 
306.285,83 € 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible 
 138.966,96 € 

 
 
 
SEGON.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 

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

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que és fa una modificació de crèdit per asfaltar  
carrers per un import de 146.000 €, per enllumenat 50.000 €, aigua i infraestructura 25.000 €, 
per combustibles d’esport 10.000 € i es doten 75.000 € per retorn del crèdit de Torreblanca. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui comenta que igual que van votar en contra dels pressupostos també 
ho faran en contra d’aquesta proposta doncs, per exemple, amb l’asfaltat de carrers no saben 
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quins carrers es faran i perquè se’n faran uns i els altres no. Segueix dient que s’han posat a 
treballar l’últim any, perquè és any d’eleccions. 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui diu que son conscients que és normal fer expedients de 
modificacions de crèdit cap a finals d’any per totes aquelles partides que han quedat justes, 
però els sorprèn que a l’anterior ple ja es van fer modificacions i la partida de subministraments 
del poliesportiu ja es va modificar, per tant creuen que hi ha una manca de previsió i 
precisament el poliesportiu, amb totes les despeses que comporta, s’hauria de gestionar millor. 
Per acabar diu que s’abstenen.  
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el seguent resultat: 
 
 
 

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

A FAVOR X    X X 

EN CONTRA   X    

ABSTENCIONS  X  X   
 
 

 
  
 
1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME DE VERIFICA CIÓ DEL TEXT REFÓS 

DEL “PLA ESPECIAL I CATÀLEG D’EDIFICACIONS EN SÒL N O URBANITZABLE 
DE VACARISSES”. 

 
El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 27 de març de 
2013 va  aprovar provisionalment el PLA ESPECIAL I CATÀLEG D’EDIFICACIONS EN SÒL 
NO URBANITZABLE de Vacarisses, amb les modificacions introduïdes , respecte el que fou 
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses en sessió 
ordinària del dia  11 de juny de 2013 .  
 
En compliment d’allò que disposa l’article 89.5  del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,  en data 3 d’abril de 2014 es tramet a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme l’expedient administratiu, i dos exemplars del PLA ESPECIAL 
I CATÀLEG D’EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE de Vacarisses,  per tal que es 
sotmetés a l’aprovació definitiva, de conformitat amb l'article 80.c) de l'esmentat text legal. 
 

En data 19 de juny de 2014, registre d’entrada núm. 002154/2014, es rep la notificació del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la qual comunica l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 4 de juny de 2014, pel qual es resol aprovar 
definitivament el Pla especial i catàleg d’edificacions en sòl no urbanitzable, de Vacarisses, i 
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional, que incorpori diverses prescripcions.  
 

Elaborat el Text refós del PLA ESPECIAL I CATÀLEG D’EDIFICACIONS EN SÒL NO 
URBANITZABLE de Vacarisses, l’arquitecte municipal, en data 17 de novembre de 2014 
l’informa favorablement atès que dóna compliment als requeriments formulats per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona . 
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Vist que l’article 80.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, atribueix a les comissions territorials d’urbanisme la competència  per a 
aprovar definitivament els plans especials en el cas que els ens locals no tingui atribuïda o no 
hagin d’exercir aquesta competència. 

 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 17 de novembre de 
2014 va dictaminat favorablement. 

 

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

 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Verificar el Text Refós del PLA ESPECIAL I CATÀLEG D’EDIFICACIONS EN 
SÒL NO URBANITZABLE de Vacarisses,  el qual incorpora les prescripcions 
assenyalades en la part dispositiva de l’acord d’aprovació definitiva adoptat per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del 4 de juny de 
2014.  

 

SEGON.-  Comunicar  el present acord de verificació del Text refós , a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona , per tal que disposi la publicació al DOGC 
de l’ acord d’aprovació definitiva i la normativa urbanística corresponent , a 
l’efecte de la seva executivitat immediata. 

 

TERCER.-  Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el Text Refós, per 
duplicat,  el qual inclou  el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos , 
conforme disposa la normativa urbanística vigent i l’Ordre PTO/343/2005, de 27 
de juliol. 

 

 Intervé el Sr. Llorens qui explica que es tracta de verificar un text refós  del “ Pla Especial i 
Catàleg d’Edificacions en sòl no urbanitzable de Vacarisses”, donat que al Ple del 27 de març 
de 2014 ja va ser aprovat provisionalment. Segueix dient que un cop comunicat a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat, aquesta resol, en data 19 de juny, aprovar 
definitivament el Pla, supeditant-ne la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat i, 
conseqüentment, que es presenti un text refós que incorpori diverses prescripcions. Explica 
que el tècnic municipal d’urbanisme elaborà el text refós i el presentà a la Comissió, la qual va 
dictaminar favorablement i és per tot això que ara l’ajuntament el verifica. 

 

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que volen deixar palès que, malgrat que es va explicar 
a la comissió informativa corresponent i que el tècnic els va fer un resum succint, la realitat és 
que no han tingut temps material de fer la consulta dels texts, doncs tot just avui a les 4 de la 
tarda ho han pujat al Dropbox, per tant no hi voten en contra però s’abstenen. 

 

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

A FAVOR     X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS X X X X     
  

   

 

 
1.4.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME DE VERIFICA CIÓ DEL TEXT REFÓS 

DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENAC IÓ DE 
VACARISSES, A L’ÀMBIT DEL NUCLI URBÀ, EIXAMPLE, TOR REBLANCA   i  LA 
COMA. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 
2014, va aprovar provisionalment la “Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 
de Vacarisses ,a l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma”, amb la inclusió de 
les determinacions prescrites als informes sectorials dels ens consultats, els quals no suposen 
modificacions substancials, respecte la que fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de 
Vacarisses en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2013. 
 

En compliment d’allò que disposa l’article 80.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme,   en data 5 d’agost de 2014 es tramet a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme l’expedient administratiu, i dos exemplars de la  “Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Vacarisses ,a l’àmbit del Nucli Urbà, 
Eixample, Torreblanca i La Coma “ degudament diligenciat amb la seva aprovació provisional, 
per tal que es sotmeti a l’aprovació definitiva. 

 

En data 17 de novembre de 2014, registre d’entrada núm. 3869/2014, es rep la notificació del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la qual comunica l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 6 de novembre de 2014, pel qual es resol: 
 
1)suspendre la tramitació de l’expedient de Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbanística a l’àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma, de Vacarisses, pel que fa 
al Tom I “Modificacions que afecten sistemes d’espais lliures”, fins que s’aporti un text refós per 
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori 
les prescripcions establertes per l’informe de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona, de 13 de maig de 2014,  així com les determinacions gràfiques i normatives que es 
deriven de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre, de data 5 de 
novembre de 2014, i 

 
2)Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística a l’àmbit 
del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma, de Vacarisses, pel que fa al Tom II 
“Modificacions que no afecten sistemes d’espais lliures”, suspenen la seva executivitat fins que 
s’aporti un text refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, 
que incorpori les prescripcions que s’assenyalen al punt anterior. 
 
Elaborat el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística a l’àmbit 
del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma, de Vacarisses, l’arquitecte municipal, en data 
17 de novembre de 2014,  l’informa favorablement atès que dóna compliment als requeriments 
formulats per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona . 
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D’acord amb l’article 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, correspon al conseller de Territori i Sostenibilitat la competència 
per aprovar definitivament les modificacions de figures de planejament urbanístic que tinguin 
per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic d’espais lliures, les zones verdes o els 
equipaments esportius, amb l’informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme de 
Barcelona i de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya. 

 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 17 de novembre de 
2014 va dictaminat favorablement. 

 

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

 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Verificar el Text Refós de Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbanística a l’àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma, de 
Vacarisses, el qual incorpora les prescripcions establertes per l’informe de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, de 13 de maig de 
2014,  així com les determinacions gràfiques i normatives que es deriven de 
l’informe de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre, de data 
5 de novembre de 2014, indicades l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de data 6 de novembre de 2014. 

 

SEGON.-  Comunicar  el present acord de verificació del Text refós , a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona , per tal que l’informi favorablement, n’insti 
informe de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, i sigui 
atorgada l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbanística a l’àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la 
Coma, de Vacarisses, pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, així com que 
se’n disposi la seva publicació al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat 
immediata. 

 

TERCER.-  Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el Text Refós, per 
duplicat,  el qual inclou  el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos , 
conforme disposa la normativa urbanística vigent i l’Ordre PTO/343/2005, de 27 
de juliol. 

 

Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que, igual que en l’anterior proposta, la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació va ser aprovada al Ple de 30 de juliol i tramitada a la 
Comissió d’Urbanisme,qui va requerir un text refós supeditant la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat a la presentació d’aquest. El tècnic municipal va donar l’explicació del text que 
havia elaborat a la comissió informativa i va ser ratificat i dictaminat favorablement, per tant ara 
es proposa al Ple la verificació de l’esmentat Text Refós. 

 

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

A FAVOR     X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS X X X X     
 

 

 
1.5.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D ’APROVACIÓ INICIAL 

DEL PROJECTE “CAPTACIÓ D’AIGUA SUBERRÀNIA A CAN CÒD OL PER LA 
MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT A VACARISSES”, I D 'APROVACIÓ DE LA 
RELACIÓ INICIAL DE BÉNS I DRETS AFECTATS A EXPROPIA R PER L’EXECUCIÓ 
DE L’ESMENTADA ACTUACIÓ. 

 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 20 d’octubre 
de 2014, a aprovar inicialment el PROJECTE “CAPTACIÓ D’AIGUA SUBTERRÀNIA A CAN 
CÒDOL PER LA MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT A VACARISSES”, elaborat pel 
Serveis Tècnics Municipals,  en data octubre de 2014, amb un pressupost execució per contracta 
de 94.497,56 euros (pressupost d’execució material de 64.014,06 euros, benefici industrial 
8.321,83 euros, despeses generals 3.840,84,  seguretat i salut 1.920.42,  IVA 21% 16.400,40 
euros), el qual comprèn: 
 
FASE 01 – FASE INVESTIGACIÓ 
pressupost execució per contracta de 40.450,83 euros (pressupost d’execució material de 
27.402,00 euros, despeses generals 1.644,12 euros, benefici industrial 3.562,26 euros, seguretat i 
salut 822,06 , IVA 21% 7.020,39 euros) 
 
FASE 02 – FASE MAQUINÀRIA 
pressupost execució per contracta de 54.046,73 euros (pressupost d’execució material de 
36.612,06 euros, despeses generals 2.196,72 euros, benefici industrial 4.759,57 euros, seguretat i 
salut 1.098,36 IVA 21%  9.380,01 euros).  
 
Vist que de conformitat amb l’establert a l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  i articles 37 i 38 del 
ROAS, l'expedient i l'acord d'aprovació  inicial del projecte es va sotmetre a informació pública, 
mitjançant anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament el dia 20.10.2014 i a la pàgina Web de 
l’Ajuntament el dia 21.10.2014, pel període de 30 dies hàbils 
 
Atès que en data 10 de setembre de 2014, el Cap de Serveis Territorials de l’Ajuntament de 
Vacarisses , va emetre informe en relació a l’actuació de nova captació d’aigua potable 
mitjançant l’equipament d’un pou a la zona de Can Còdol, el qual és de contingut següent: 
 
“Que el sòl afectat per l’actuació de la nova captació d’aigua potable mitjançant l’equipament 
d’un pou a la zona de Can Còdol amb una superfície total de 1.268 m², està classificat pel Pla 
General d’Ordenació de Vacarisses (Text Refós) com a Sòl No Urbanitzable, i qualificat en part 
com a Sistema d’Infraestructura de Serveis Tècnics (clau S), de superfície 300 m², i en part 
com a Rústec (Agrícola - Forestal) (clau 16) en una superfície de 668 m². Aquest Sòl s’haurà 
d’obtenir mitjançant el sistema d’expropiació en atenció a l’article 36 del Pla General 
d’Ordenació  de Vacarisses (text refós)......” 
 
Atès que es sol·licità , en data 18 de juliol de 2014,  al Registre de la Propietat núm. 5 de Terrassa 
que lliurés el certificat acreditatiu de la última inscripció de domini de la finca que figura a 
l'esmentada relació de béns i drets afectats  ,així com de les càrregues o gravàmens que la 
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poguessin afectar,  essent emesa tot indicat que figuren com a titulars registrals les senyores 
Virginia Viñas Trullas, Rosa Maria Viñas Trullas i Susana Viñas Trullas com a titulars de la nua 
propietat d’una tercera part indivisa cadascuna, i la senyora Maria Rosa Trullas Fontanet com a 
titular  de l’usdefruit de la totalitat de la finca, alhora que assenyala l’existència de càrrega 
pròpia de cens amb domini directe a favor de Juan de Vilallonga Girona. 
 
Atès que Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 25 de setembre de 
2014, va  acordar declarar la utilitat pública de l’esmentat bé, i en unitat d’acte aprovà 
inicialment  la relació individualitzada i valorada del bé a expropiar , i es sotmeté a  informació 
pública, per un període de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació 
de l’Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, esdevingut el 
7.10.2014, en el diari Ara del dia 2.10.2014,  en el tauler d’edictes de l'Ajuntament el 
26.09.2014 i a la Web municipal el dia 26.09.2014, a l’efecte que es puguin presentar 
al.legacions sobre la  seva procedència . 
 
Vist que l’article 4.1 de la Llei d’expropiació forçosa estableix que s’entendran també les diligències 
amb els titulars de drets reials i interessos econòmics directes sobre la cosa expropiada. 
 
L’acord pres en sessió del 25 de setembre de 2014 fou notificat personalment als titulars de 
bens i drets afectats, fent, alhora, els advertiments i oferiments que es desprenen dels articles 
19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del seu Reglament , relatius a la possibilitat d’aportar les 
dades necessàries per rectificar possibles errors, o oposar-se, per raons de fons o forma, a la 
necessitat d’ocupació del bé afectat per expropiació, essent rebut en data 1.10.2014 per les 
senyores Viñas Trullàs i Trullàs Fontanet, i en data 23.10.2014, pel representant del senyor 
Villalonga. 
 
En data 28 d’octubre de 2014, registre d’entrada 003689/2014, Maria Trullàs Fontanet, en nom 
propi i en representació de les seves filles Rosa Maria, Virginia i Susana Viñas Trullàs, 
presenta escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial de la relació individualitzada i valorada d’un 
terreny que forma part de l’heretat Can Còdol,  sol·licitant la nul·litat de l’expedient expropiatori 
endegat, entre d’altres  pretensions que són reproduïdes textualment a l’ informe emès al 
respecte per l’assessoria jurídica Bufet Garrigosa, S.L.P, en data 12 de novembre de 2014, que 
es transcriu literalment tot seguit: 

1. ANTECEDENTS 

• En data 25/09/2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
relació individualitzada i valorada per a l’expropiació d’una superfície total de 
1.268 m2 situada a la finca El Còdol, d’aquest municipi: 300 m2 de superfície 
qualificada pel Pla General d’Ordenació de Vacarisses com a Sistema 
d’Infraestructura Serveis Tècnics (clau S), i 968 m2 de superfície contigua a 
aquest sistema general, qualificada de Rústec Agrícola-Forestal (clau 16). 

• Aquest acord fou notificat a les propietàries del sòl objecte d’expropiació 
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’octubre de 
2014. 

• Dins del període de 20 dies d’al·legacions atorgat a l’efecte, les 
propietàries han formulat escrit d’al·legacions de data 24 d’octubre de 2014 
(registre d’entrada 3689/2014, de 28/10/2014), en el qual exposen en síntesi 
que: 
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A l’empara de l’article 62.1e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 113 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme (TRLU) és procedent declarar la nul·litat de l’expedient expropiatori endegat: 
perquè el termini d’al·legacions havia de ser d’un mes i no de 

- vint dies; i perquè no s’ha inclós en la notificació als afectats la 
valoració dels béns i drets afectats. 

- El terrenys que es vol expropiar no es corresponen 
superficialment amb la delimitació del sistema de Serveis Tècnics que 
consta en el planejament 

• A banda dels anteriors motius d’impugnació les titulars del sòl objecte 
d’expropiació demanen que, cas de proseguir-se aquesta, s’inclogui en 
l’expedient la valoració de diferents perjudicis com ara la limitació perpètua de 
poder tramitar la concessió d’un altre aprofitament d’aigua en un radi de 100 
metres al voltant del nou pou (art. 184.1.b) del Reglament de Domini Públic 
Hidràulic; l’explotació forestal i agrícola que es duu a terme a la finca; i la 
proximitat del terreny a un camí “de primer ordre” del casc urbà. 

• Finalment, en el mateix escrit les interessades afirmen que no els hi 
consta que l’Ajuntament tingui autorització escrita de la propietat respecte del 
pou existent al costat de la zona que es vol expropiar, del qual en fa ús. A tal 
efecte demanen que se’ls faciliti la documentació que acrediti el permís de la 
propietat, així com els permisos de l’Agència Catalana de l’Aigua. Manifesten 
així mateix la seva oposició a que es construeixi un altre pou a menys de 100 
metres d’un preexistent (article 184.1.b) del Reglament de Domini Públic 
Hidràulic). 

2. SOBRE L’AL·LEGACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET DE L ’EXPEDIENT 

Consideren les propietàries del sòl objecte d’expropiació que l’expedient incorre en 
nul·litat de ple dret perquè el termini d’al·legacions concedit havia de ser el d’un mes 
previst a l’article 113 del TRLU i no de vint dies; i perquè no s’ha inclós en la notificació 
als afectats la valoració dels béns i drets afectats, tal i com preveu el mateix precepte. 

Ha de ser desestimada aquesta al·legació atès que no resulta d’aplicació al present 
supòsit l’article 113 del TRLU invocat per les interessades, per no trobar-nos en seu 
d’un “procediment de taxació conjunta”. Els requisits quin compliment postulen les 
propietàries (informació pública per termini d’un mes i notificació del full d’apreuament 
corresponent), són establerts específicament respecte del procediment anomenat de 
“taxació conjunta” previst per a l’expropiació de diverses finques. 

Tal i com diu el referit precepte: 

Article 113. Procediment de taxació conjunta 
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En totes les expropiacions derivades de l'aplicació d'aquesta Llei, l'administració 
expropiadora pot optar  entre tramitar l'expropiació individualment per a cada 
finca o tramitar-ne la taxació conjunta,  d'acord amb el procediment següent: 

a) El projecte d'expropiació, un cop feta l'aprovació inicial per l'administració amb 
competència expropiatòria, ha d'ésser posat a informació pública, per un termini 
d'un mes, perquè les persones interessades, a les quals se les ha de notificar els 
fulls d'apreuament corresponents, puguin formular-hi observacions i reclamacions 
concernents a la titularitat o la valoració de llurs drets respectius. 

b) (...) 

En el present cas es tracta de l’expropiació aïllada d’una sola finca, per la qual cosa li 
és d’aplicació la tramitació prevista a la legislació expropiatòria d’acord amb el que 
estableix l’article 109 del mateix TRLU: 

Article 112. Tramitació de l'expropiació forçosa en  actuacions urbanístiques 
aïllades 

Si no s'utilitza l'expropiació com a sistema d'actuació per polígons d'actuació 
urbanística complets, es pot aplicar com a actuació aïllada l'expropiació  forçosa, 
per a l'execució de sistemes urbanístics o d'algun dels elements que els integren, 
tramitada d'acord amb la legislació reguladora de l 'expropiació forçosa , sens 
perjudici de l'aplicabilitat del procediment establert per l'article 113. 

L'organisme expropiador ha d'aprovar, en tot cas, la relació de persones propietàries i 
de béns i drets afectats. 

Així doncs, els tràmits seguits en el present cas s’han ajustat a allò que estableixen els 
articles 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa (LEF), sent el termini d’exposició 
pública previst de quinze dies i no pas d’un mes:  

Artículo 17  

1. A los efectos del artículo 15, el beneficiario de la expropiación estará obligado a 
formular una relación concreta e individualizada , en la que se describan, en todos 
los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria 
expropiación. 

2. Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada 
a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en 
la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la 
mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados. 

Artículo 18  

1.Recibida la relación señalada en el artículo anterior, el Gobernador civil abrirá 
información pública durante un plazo de quince días . 

2. Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de 
publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, comunicándose 
además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la 
fijen en el tablón de anuncios. 

Artículo 19  

1. Cualquier persona podrá aportar por escrito los dat os oportunos para rectificar 
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posibles errores de la relación publicada u oponers e, por razones de fondo o 
forma, a la necesidad de la ocupación . En este caso indicará los motivos por los que 
deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros 
derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que 
se persigue. 

2. En el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 17, cualquier persona podrá formular 
alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación. 

En igual sentit es pronuncien els articles 16 a 18 del Reglament de la LEF. 

D’altra banda, serà en un moment posterior en el tràmit de determinació del justpreu 
dels béns i drets expropiats mitjançant peça separada, quan l’expropiat i l’Ajuntament 
tindran oportunitat i obligació de formular els seus respectius fulls d’apreuament 
d’acord amb el procediment previst als articles 24 i següents de la LEF. No és doncs 
obligat, en contra del que al·leguen les propietàries, que en el present moment se’ls hi 
hagi notificat la valoració dels béns i drets afectats que d’altra banda obra a 
l’expedient.  

Per tot l’exposat es proposa desestimar aquesta al·legació. 

3. SOBRE L’AL·LEGACIÓ D’IMPROCEDÈNCIA DE L’EXPROPIA CIÓ PER NO 
CORRESPONDRE EL TERRENY QUE ES VOL EXPROPIAR AMB LA  
DELIMITACIÓ URBANÍSTICA QUE CONSTA AL PLANEJAMENT  

Examinat l’expedient i, a la vista de les al·legacions formulades per la propietat, s’ha 
pogut constatar que efectivament no hi ha plena coincidència entre la superfície de 
300 m2 grafiada com a Sistema d’Infraestructura Serveis Tècnics (clau S) en els 
plànols d’ordenació del Pla general d’ordenació vigent, i la superfície de 300 m2 que 
conté tant l’estació de bombeig d’aigua de Can Còdol com el futur pou per a la 
captació d’aigua, grafiada en els plànols que obren a l’expedient. 

Es dóna doncs la circumstància de que la major part de superfície que es pretén 
expropiar (la que no és coincident amb la clau S), es situa sobre sòls que no tenen la 
qualificació de sistema urbanístic de caràcter públic, concretament qualificats de 
Rústec Agrícola-Forestal (clau 16). 

Així doncs podem afirmar que no es dóna respecte d’aquests sòls qualificats de clau 
16 el supòsit legitimador de l’expropiació per raons urbanístiques previst a l’article 
110.1, b) del TRLU: 

Article 110. Supòsits legitimadors de les expropiacions per raons urbanístiques 

1. L'expropiació forçosa per raons urbanístiques es po t aplicar en els supòsits 
següents : 

a) (...) 

b) Per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràc ter públic , d'acord amb el 
que estableixen els articles 34.8 i 113. 
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c) (...) 

En aquest sentit, per tal de poder dur a terme l’expropiació que es pretén caldrà seguir 
la tramitació establerta als articles 235 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i aprovar un projecte d’obres que legitimi 
l’expropiació forçosa d’aquests sòls: 

Article 235  

Projecte d'obres  

235.1  El projecte d'obres ha de contenir, com a mínim:  

a) La memòria i el pressupost de realització. 

b) Les prescripcions tècniques i facultatives. 

c) Els plànols. 

d) La relació detallada i la valoració dels béns que s'han d'ocupar i, si s'escau, 
d'expropiar. 

e) La resta de documents que, amb caràcter bàsic, es determina a la normativa de 
contractes de les administracions públiques. 

235.2  L'aprovació dels projectes d'obres s'ha d'ajustar al procediment següent:  

a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa corporació o bé 
d'altres facultatius. 

b) Acord d'aprovació inicial del projecte. 
c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim, durant el 
qual es poden formular reclamacions i al·legacions. 

d) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local. 

235.3  L'aprovació dels projectes d'obres porta implícita la declaració d'utilitat 
pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis que hi són 
compresos, a l'efecte d'expropiació forçosa . 

 

Article 40 

Efectes expropiatoris de l’aprovació del projecte 

40.1 L’aprovació dels projectes d’obres locals comporta la declaració d’utilitat 
pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi siguin 
compresos, a l’efecte de l’expropiació forçosa , de conformitat amb el que estableix 
l’article 219.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Per tot l’exposat es proposa estimar aquesta al·legació. 

4. SOBRE L’AL·LEGACIÓ DE QUE S’INCLOGUI EN L’EXPEDI ENT LA VALORACIÓ DE 
DIFERENTS PERJUDICIS 
Tal i com s’ha dit abans, serà en un moment posterior en el tràmit de determinació del justpreu 
dels béns i drets expropiats mitjançant peça separada, quan l’expropiat i l’Ajuntament tindran 
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oportunitat i obligació de formular els seus respectius fulls d’apreuament d’acord amb el 
procediment previst als articles 24 i següents de la LEF. 
 
Serà en aquella peça separada de fixació del justpreu el moment adequat a tal efecte per 
examinar els perjudicis que, amb caràcter general i sense cap prova, invoquen ara 
extemporàniament les interessades.  
Per tot l’exposat es proposa desestimar aquesta al·legació. 

5. SOBRE L’AL·LEGACIÓ RELATIVA A L’AUTORITZACIÓ DE LA PROPIETAT RESPECTE 
DEL POU EXISTENT AL COSTAT DE LA ZONA QUE ES VOL EX PROPIAR 

 
No es tracta d’una al·legació pròpiament dita en contra del projecte aprovat, atès que fa 
referència a qüestions totalment alienes al present expedient. 
En aquest sentit es proposa no prendre en consideració aquesta al·legació. 
 
Sens perjudici de l’anterior, val a dir que la població de Vacarisses s’abasteix actualment 
mitjançant diversos pous de captació d’aigües subterrànies situats a la zona de Can Serra i 
l’Orpina, així com d’una mina o galeria horizontal a la zona de Can Còdol. 
 
Consta a l’arxiu històric de l’Ajuntament documentació acreditativa de que els antics propietaris 
de la finca Can Còdol mitjançant contracte de 24 de juny de 1951, van cedir al municipi el dret a 
aprofitar les aigües  d’aquesta finca, així com els terrenys necessaris per a construir la galeria 
de captació i la realització de les restants obres per a l’aprofitament de les mateixes. L’any 
1958 quan el Sr. Antonio Trullas Fontanet va adquirir l’Heretat de Can Còdol va demandar a 
l’Ajuntament davant dels Tribunals de Justícia per considerar que la captació d’aigües i les 
obres efectuades l’any 1951 per l’Ajuntament per a la recollida i distribució d’aquestes, no 
tenien permís de l’anterior propietari. Seguit el procediment en primera i segona instàncies, 
mitjançant sentència dictada en data 23 de novembre de 1966 el Tribunal Suprem entre d’altres 
pronunciaments va reconèixer “que el derecho del Municipio demandado a aprovechar las 
aguas sobrantes de la finca del actor fue reconocido por los antiguos propietarios de ésta, en 
contrato de veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y uno, cuando   mediante precio, 
le cedieron los terrenos necesarios para que construyera la galería de captación y realizase las 
restantes obras para el abastecimiento de las aguas ahora en litigio, por cuya razón y frente a 
la parte actora, se halla protegido por los artículos cuatrocientos catorce del Código 
mencionado y ciento veintisiete de la Ley especial, así como por el mil doscientos cincuenta y 
siete del primero de estos textos legales, que le obliga al cunplimiento de lo pactado por traer 
causa de los vendedores en cuanto a su titularidad dominical”. 
 
L’anterior pronunciament judicial té valor de cosa jutjada i va deixar resolta la qüestió que ara 
plantegen les interessades, resultant indiscutible que des de 1.951 l’Ajuntament és titular no 
només de la captació d’aigua subterrània -en aquella època de propietat privada doncs segons 
la Lei de Aguas de 1879-, sinó també dels terrenys i obres efectuades per aquest fi a la finca 
Can Còdol. 
 
Des d’aquell moment i fins avui l’Ajuntament ha dut a terme aquesta captació d’aigües, fent-en 
ús i manteniment de les instal·lacions existents, amb caràcter notori, pacífic i consentit pel 
propietari de la finca. 
 
D’altra banda, val a dir que l’article 537 del Codi civil determina que les servituds continues i 
aparents, com per definició ho és la d’aqüeducte segons estableix l’article 561 del mateix text 
legal, s’adquireixen en virtut de títol o per prescripció de vint anys. D’ací que, sens perjudici de 
que va existir pacte entre l’Ajuntament i l’antic propietari de la finca, podem afirmar que la finca 
Can Còdol està gravada per una servitud d’aqüeducte en virtut de prescripció. Igualment, 
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també entraria en joc la prescripció adquisitiva en favor de l’Ajuntament (usucapió) respecte de 
les superfícies de sòl ocupades per les actuals instal·lacions per la seva possessió 
ininterrompuda durant més de trenta anys. 
Finalment cal posar de manifest que no resulta d’aplicació al present cas la invocació que fan 
les interessades respecte de l’article 184.1, b) del RDPH per tal d’oposar-se al pou que es 
preveu construir en els sòls objecte d’expropiació, atès que aquest precepte regula les 
concessions d’aigua per a ús privatiu -sent públic l’ús que en fa l’Ajuntament-.  

 
6. PROPOSTA 

• Es proposa ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades, d’acord 
amb el que s’ha exposat, en l’únic sentit de que no es dóna respecte dels sòls 
qualificats de clau 16 el supòsit legitimador de l’expropiació per raons urbanístiques 
previst a l’article 110.1, b) del TRLU. 

• Es proposa DEIXAR SENSE EFECTES l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
25/09/2014 d’aprovació inicial de la relació individualitzada i valorada per a 
l’expropiació d’una superfície total de 1.268 m2 situada a la finca El Còdol, i procedir a 
l’arxiu definitiu de l’expedient. 

• Es proposa APROVAR UN PROJECTE D’OBRES que legitimi l’expropiació 
forçosa d’aquests sòls, seguint la tramitació establerta als articles 235 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, i articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  

• Caldrà COMUNICAR A L’INTERESSAT en la resolució que s’adopti, que la 
mateixa posa fi a la via administrativa, i que contra la mateixa podrà interposar Recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província 
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. Igualment, podrà interposar en el termini d’un 
mes comptat a partir de la data de recepció de la notificació recurs potestatiu de 
reposició davant de l’òrgan autor, si ho creu convenient.” 

 
 
 
De conformitat amb l’article 31 del Decret  179/1995,  de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), a l’esmentat projecte ha estat 
incorporada la relació detallada de béns i drets afectats per expropiació, com també la valoració 
individualitzada, als efectes previstos a l’article 40.1 de l’esmentat reglament,   relació que es 
concreta  en: 
 
FINCA Rústica de forma allargada situada al paratge de Can Còdol de superfície 1.268 m², 
confina pel nord i per l’est amb el camí de Rellinars, pel sud amb resta de finca matriu de la que 
procedeix i per l’oest amb la riera de Sanana.   
 

 Finca referència cadastral  08291A01500009 

Adreça finca Can Còdol 
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Superfície expropiació 
Rústec (Agrícola - Forestal) (clau 16) de superfície 
de 1.268 m² 

Titular de la finca XXXXX  

Titular dret reial (domini directe) XXXXXXXX 

Adreça titular XXXXXXXX 

Inscripció registral 
Finca 250 Inscrita al Registre de la Propietat de 
Terrassa 5  

Valoració expropiació 3.578,00 euros 

 
Vist que 'article 40 del ROAS estableix que l'aprovació de projectes d'obres locals comporta la 
declaració d'utilitat pública i necessitat d'ocupació dels terrenys i edificis que hi siguin compresos, a 
efectes de l'expropiació forçosa, de conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya en el seu article 235.3. 
 
Vist que l'article 10 de la Llei d'expropiació forçosa determina que la declaració d'utilitat pública 
s'entén implícita en el projecte d'obres , i a l'efecte, l'article 17 prescriu que el beneficiari de 
l'expropiació està obligat a formular la relació concreta i individualitzada, en la qual es descriguin 
tots els aspectes dels béns objecte d'expropiació. L'article 16 del Reglament de la LEF ho 
manifesta amb els mateixos termes, exceptuant d'aquest tràmit els projectes aprovats 
reglamentàriament quan comprenguin la descripció material dels béns. 
 
Vist que l'article 17 del Reglament de la LEF estableix que s'ha de fer pública la relació dels béns i 
drets afectats, inserint anunci al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de major circulació i 
al tauler d'edictes de l'Ajuntament, per tal que s'hi pugin presentar al·legacions sobre la 
procedència de l’expropiació, ocupació temporal o servitud de pas.  
 
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals, especialment quan aquests 
porten aparellada l’expropiació forçosa de béns i drets,  requereix la seva aprovació inicial, la 
submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, 
segons l’article 37 del ROAS, i s’afegeixen, en el present supòsit, de forma cumulativa, els 
tràmits derivats de l’expropiació en curs, un dels quals s’ha de traduir en la notificació individual 
dels acords que s’adoptin a les persones directament afectades que apareixen identificades en 
la relació detallada de béns i drets a expropiar. 
 
Vist que l'article 274 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,  en el seu punt 2 disposa que la competència 
per a subscriure el contracte comporta la facultat d'aprovar el projecte. Tanmateix,  ja que 
l’execució del projecte requereix l’expropiació forçosa dels béns i drets que consten en la 
relació detallada incorporada al projecte, per la qual cosa la competència per a la seva 
aprovació correspon al Ple municipal, a tenor de l’article 38 del Decret  179/1995,  de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS). 
 
Vist que en virtut del que disposa l’article 38 del ROAS,   quan l’execució d’un projecte d’obres 
ordinàries requereix l’expropiació forçosa dels béns i drets que consten en la relació detallada 
incorporada al projecte, la competència per a la seva aprovació correspon al Ple municipal. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
novembre de 2014, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 
 
 
 



 18

A C O R D 
 
PRIMER.-  Estimar parcialment les al·legacions presentades,  en data 28 d’octubre de 

2014, registre d’entrada 003689/2014,  per la senyora XXXXXXXX, en nom 
propi i en representació de les seves filles XXXXXXXXX,  en concret l’al.legació 
SEGONA i d’acord amb el que es motiva en el punt núm. 3 de l’informe jurídic 
transcrit a la part expositiva, en l’únic sentit de que no es dóna respecte dels 
sòls qualificats de clau 16 el supòsit legitimador de l’expropiació per raons 
urbanístiques previst a l’article 110.1, b) del TRLU. 

 
SEGON.-  Desestimar totalment la resta de les  al·legacions  TERCERA, QUARTA I 

CINQUENA, i d’acord amb el que es motiva en els punts núm. 2, 4 i 5 de l’informe 
jurídic transcrit a la part expositiva. 

 
TERCER.-  Deixar sense efectes l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària 

celebrada el 25 de setembre de 2014, d’aprovació inicial de la relació 
individualitzada i valorada per a l’expropiació d’una superfície total de 1.268 m2 
(Sistema d’Infraestructura de Serveis Tècnics (clau S), de superfície 300 m², i 
Rústec (Agrícola - Forestal) (clau 16) de superfície de 668 m².) situada a la finca El 
Còdol, i procedir a l’arxiu definitiu de l’expedient. 

 
QUART.-   Aprovar inicialment  el projecte d’obra municipal ordinària titulat PROJECTE 

“CAPTACIÓ D’AIGUA SUBTERRÀNIA A CAN CÒDOL PER LA MILLORA DE LA 
XARXA D’ABASTAMENT A VACARISSES”, elaborat pel Serveis Tècnics 
Municipals,  en data octubre de 2014,  amb un pressupost per a coneixement de 
l'administració de 98.075,56 euros, el qual comprèn (pressupost execució per 
contracta de 94.497,56 euros ((pressupost d’execució material de 64.014,06 
euros, benefici industrial 8.321,83 euros, despeses generals 3.840,84,  seguretat i 
salut 1.920.42,  IVA 21% 16.400,40 euros)) i expropiacions 3.578,00 euros) amb 
el següent detall pel que fa al pressupost d’execució per contracta: 

 
FASE 01 – FASE INVESTIGACIÓ 
Pressupost execució per contracta de 40.450,83 euros (pressupost d’execució material de 
27.402,00 euros, despeses generals 1.644,12 euros, benefici industrial 3.562,26 euros, seguretat i 
salut 822,06 , IVA 21% 7.020,39 euros) 
 
FASE 02 – FASE MAQUINÀRIA 
Pressupost execució per contracta de 54.046,73 euros (pressupost d’execució material de 
36.612,06 euros, despeses generals 2.196,72 euros, benefici industrial 4.759,57 euros, seguretat i 
salut 1.098,36 IVA 21%  9.380,01 euros).  
 
 
 i queda aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i drets 
afectats que s’expressen seguidament,  que són objecte d’expropiació , per  a l’execució del 
projecte esmentat: 
 
 

 Finca referència cadastral  08291A01500009 

Adreça finca Can Còdol 

Superfície expropiació 
Rústec (Agrícola - Forestal) (clau 16) de superfície 
de 1.268 m² 

Titular de la finca 
XXXXXXX 
 



 19

Titular dret reial (domini directe) XXXXXXXX 

Adreça titular XXXXXXXX 

Inscripció registral 
Finca 250 Inscrita al Registre de la Propietat de 
Terrassa 5  

Valoració expropiació 3.578,00 euros 

 
 
CINQUÈ.-  Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària 

abans indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen 
identificats en la relació detallada a què fa referència l’apartat anterior a efectes 
d’expropiació. 

 
SISÈ.-   Sotmetre el projecte esmentat, inclosa la relació detallada de béns i drets que 

s’expropien , a informació pública, per un període de trenta dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’Anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari Ara ,  en el tauler d’edictes de 
l'Ajuntament i a la Web municipal, als efectes d’al·legacions i reclamacions 
sobre el projecte; i a efectes, alhora, de corregir possibles errors en la relació 
de béns i drets que s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder 
al·legar, si s’escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de la 
disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal. 

 
SETÈ.-   Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets 

afectats que consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i 
oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 
18 del seu Reglament . 
 Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets afectats que, 
dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels 
presents acords, han d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat 
d’aquests béns o drets (ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d’una 
còpia autenticada).  

 
 En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la 
paralització del procediment expropiatori. 
 
 
 

Pren la paraula el Sr. Martín qui explica que, com ja saben, a l’anterior Ple es va aprovar 
inicialment la relació individualitzada i valorada de l’expropiació, i degut a que es van presentar  
al·legacions avui es resolen. 
 
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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1.6.-  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 DESTINADES ALS ALUMNE S DE LES 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VACARISSES QUE FAN ÚS  DEL SERVEI 
DE MENJADOR ESCOLAR DURANT L’ANY 2014 . 

 
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. 
 
Han estat redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de 
l’Ajuntament de Vacarisses , destinades als alumnes de les escoles bressol municipals de 
Vacarisses que fan ús dels servei de menjador escolar durant l’any 2014, el contingut de les 
quals s’ajusta a l’establert als article 124.1 del Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança 
general de subvencions. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 17 
de novembre 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, destinades als alumnes de les 
escoles bressol municipals de Vacarisses que fan ús dels servei de menjador 
escolar durant l’any 2014. 

 
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. 
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TERCER.-  Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de 
l’anunci del BOP. 

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE S UBVENCIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES DESTINADES ALS ALUMNES D E LES ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS DE VACARISSES QUE FAN ÚS DEL SER VEI DE MENJADOR 
ESCOLAR DURANT L’ANY 2014. 
 
1. Objecte de la convocatòria. 

 
Regular les subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, destinades als alumnes de les escoles 
bressol municipals de Vacarisses, que fan ús del servei de menjador escolar de forma 
permanent. S’entén per usuari permanent, segons el Reglament de funcionament dels serveis 
de menjadors escolars dels centres públics de Vacarisses, aquell alumne que fa ús del servei 
més de tres dies a la setmana.  
 
2. Requisits dels beneficiaris i acreditació: 
 
Són beneficiàries d’aquesta subvenció les famílies amb infants de 0 a 3 anys, escolaritzats a 
les escoles bressol municipals l’any 2014, que han fet un ús permanent del servei de menjador 
escolar de les escoles bressol en els períodes compresos entre:  
 
a.- Gener a juny de 2014 
b.- Setembre a desembre de 2014 
c.- Ambdues opcions, és a dir, de gener a juny i de setembre a desembre de 2014. 
 
Queden exclosos els usuaris esporàdics del servei. S’entendrà per alumne esporàdic de les 
escoles bressol aquell alumne que fa ús del servei  menys de quatre dies a la setmana. 
 
3. Criteris d’atorgament i import: 
 
L’import de la subvenció dependrà de la renda per càpita familiar. A tal efecte es sumaran els 
ingressos bruts de tots els membres de la unitat familiar empadronats al domicili i es dividiran 
pel nombre de persones empadronades. Segons la renda per càpita correspondrà la següent 
subvenció del total de la despesa del servei de menjador escolar (àpat i cura de l’infant):  
 

Renda per càpita Subvenció 
Fins a 6.000€ 25%   
entre 6.001€ i 7.000€ 20% 
entre 7.001€ i 8.000€ 15% 
entre 8.001€ i 9.000€ 10% 
entre  9.001€ i 10.000€ 5% 

 
 
En el supòsit que el total d’imports de subvencions que resultin per l’aplicació d’aquests criteris 
d’atorgament, superin la dotació pressupostària prevista, es prioritzaran en l’atorgament les 
rendes més baixes, seguint l’ordre establert pels barems, fins a esgotar la dotació 
pressupostària. 
 
L’import màxim de la subvenció serà de 816€ pels usuaris del servei de menjador de gener a 
juny de 2014, 473€ pels usuaris del servei de menjador de setembre a desembre de 2014 i 
1.289€ pels usuaris del servei de menjador de gener a juny i de setembre a desembre de 2014. 
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Un cop efectuades les assignacions de subvencions individuals, seguint els criteris 
d’atorgament establerts als apartats anteriors, si existís sobrant econòmic respecte la dotació 
total establerta de 5.365€, s’augmentaria proporcionalment a tots els beneficiaris les quantitats 
assignades fins a assolir el total de la dotació. 
 
 
4. Presentació de sol·licituds: 
 
Presentació de la sol·licitud de subvenció, d’acord amb el model normalitzat que s’acompanya 
a l’annex de les bases: 
Del 19 de gener al 2 de febrer de 2015, ambdós inclosos, a l’àrea de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament mitjançant instància. 
 
No s’acceptarà cap sol·licitud sense la documentació requerida. 
 
 
5. Resolució : 
 
El termini màxim per dictar resolució serà el 16 de febrer de 2015. 
 
L’òrgan competent per resoldre serà el regidor d’Ensenyament segons proposta de la Comissió de 
valoració de sol·licitud de subvencions. 
La Comissió de valoració de sol·licituds, es constituirà un cop finalitzat el període de presentació 
de sol·licituds per fer la valoració corresponent. Un cop valorades totes les sol·licituds presentades, 
trametrà la proposta de concessió i denegació de subvencions al regidor d’Ensenyament. 
 
La Comissió de valoració ha d’estar constituïda pels membres següents: 
 
El regidor d’Ensenyament  
El Secretari de l’ajuntament 
La tècnica d’educació  
L’administrativa de recursos humans i gestió retributiva 
 
La resolució de les subvencions atorgades es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament .  
 
 
6. Acceptació de la subvenció: 
 
Per a l’efectivitat de la subvenció, serà precís que les bases reguladores de la convocatòria 
amb les que s’ha concedit, siguin acceptades sense reserves pel beneficiari mitjançant la 
signatura del document d’acceptació inclòs a la sol·licitud. 
 
S’entendrà com acceptada la subvenció, si en el termini d’un mes, a comptar des de que es fa 
públic l’atorgament de la subvenció mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis, el beneficiari 
no ha fet manifestació expressa en contra.  
 
La falsedat o ocultació de dades, comportarà la revocació total de la subvenció.  
 
7. Termini i forma de justificació. 
 
La justificació de la subvenció del servei de menjador escolar, haurà de presentar-se en el 
moment de fer la sol·licitud (veure base 10. Documentació). 
 
8. Forma de pagament. 
 
Per domiciliació bancària determinada a la sol·licitud. 
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9. Pressupost. 
 
La concessió dels ajuts està limitada pel recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona 
“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals, en el marc del catàleg de 
concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
El total de la dotació pressupostaria és de 5.365 €, partida pressupostària 324.227. 
 
10. Documentació: 
 
Caldrà presentar instància a l’Ajuntament sol·licitant la subvenció, acompanyada de la 
documentació corresponent.  
 
La documentació que cal presentar acompanyada de la sol·licitud és la següent:  
 
Les famílies beneficiàries durant el curs 2014-2015 d’una bonificació de la taxa pel servei 
d’assistència de 9.00h a 12.00h i de 15.00h a 17.00h d’escola bressol, que no han patit cap 
modificació a la situació econòmica familiar, hauran de presentar la següent documentació:  
 
- Sol·licitud degudament emplenada (podeu obtenir-la a la pàgina web de l’Ajuntament o bé 

sol·licitar-la al departament de serveis a les persones) 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. 
- Justificant dels àpats, mitjançant factura de l’entitat prestadora del servei de menjador, on 

consti el nom de l’infant, import, concepte i data. (No s’acceptaran comprovants de targetes 
de crèdit, ni factures sense detallar). 

- No serà necessari presentar els justificants del servei de menjador permanent, cura de 
l’infant de 12.00h a 15.00h, prestat per l’Ajuntament de Vacarisses.  
 

Les famílies no beneficiàries durant el curs 2014-2015 d’una bonificació d’escola bressol 
hauran de presentar la següent documentació:  
 
- Sol·licitud degudament emplenada (podeu obtenir-la a la pàgina web de l’Ajuntament o bé 

sol·licitar-la al departament de serveis a les persones) 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. 
- Original i fotocòpia de la declaració de la renda del darrer any 2013, de tots els membres 

empadronats al domicili o certificat d’exempció de presentació de la declaració. 
- Justificant dels àpats, mitjançant factura de l’entitat prestadora del servei de menjador, on 

consti el nom de l’infant, import, concepte i data. 
(No s’acceptaran comprovants de targetes de crèdit, ni factures sense detallar) 

- No serà necessari presentar els justificants del servei de menjador permanent, cura de 
l’infant de 12.00h a 15.00h, prestat per l’Ajuntament de Vacarisses.  

 
En el cas de treballadors assalariats: 
 
- Original i fotocòpia de les darreres 3 nòmines de tots els membres empadronats al domicili 

en aquesta situació. 
 
En el cas d’autònoms o empresaris: 
 
- Original i fotocòpia de la darrera declaració de l’IRPF, de tots els membres empadronats al 

domicili en aquesta situació. 
En el cas de situació d’atur: 
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-   Certificat d’atur dels 3 últims mesos, amb declaració d’ingressos per mes i data d’inici i     
finalització de la prestació, de tots els membres empadronats al domicili en aquesta situació. Si 
no cobra cap tipus d’ajut fotocopia de la tarja de l’inem i certificat conforme no rep cap prestació.  
 
En el cas de pensionistes: 
 
- Full anual de la pensió (seguretat social), de tots els membres empadronats al domicili en 

aquesta situació. 
 
En el cas de separació o divorci: 
 
-  Sentència de separació amb conveni regulador del règim econòmic, si s’escau (en cas    
d’impagament, la denuncia corresponent). 
 
En el cas de PIRMI o altres prestacions anàlogues:  
 
- Original i fotocòpia de la resolució on consti l’import atorgat. 
 
En el cas d’altres tipus d’ingressos: 
 
-       Documentació acreditativa. 
 
11. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i opo sició. 
 
En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 3 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades recollides en l’imprès de 
sol·licitud s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de l’ Ajuntament de 
Vacarisses, amb la finalitat d’atendre la sol·licitud. 
 
Els drets d’accés, rectificació,cancel·lació i oposició es poden exercir en qualsevol moment a 
l’Ajuntament (C/ Pau Casals, 17 – 08233 Vacarisses).  
 
12. Compatibilitats:  
 
La subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida pel propi Ajuntament, o d’altres 
administracions o ens públics o privats, per a la mateixa finalitat. En el cas de concurrència d’altres 
ajuts amb el que atorgués l’Ajuntament de Vacarisses, mitjançant la present convocatòria,  caldrà 
comunicar-ho a la Regidoria d’Ensenyament abans de la fi del curs 2014-2015. Si les subvencions 
rebudes superen el cost total del servei de menjador escolar, s’haurà de retornar l’import sobrant, 
doncs en cap cas les subvencions rebudes podran superar el cost total del servei. 
Cas contrari, podrà comportar la denegació de la subvenció per a l’any següent.  
 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que, tal com es va comentar a la Comissió Informativa de 
Servei a les Persones, com cada any, s’aproven les bases específiques per la franja d’infants de 0 
a 3 anys que s’escolaritzen i que fan ús permanent del servei de menjador escolar durant el 
període de gener a juny i de setembre a desembre de 2014,  i ambdues opcions incloses . Segueix 
dient que queden exclosos d’aquests ajuts els usuaris esporàdics i que els criteris d’atorgament i 
l’import depenen, com sempre , de la renda per càpita familiar en funció dels barems estipulats. 
Explica que la dotació és de 5.365 € i en el supòsit de que els imports a subvencionar que resultin 
d’aquests criteris d’atorgament superin aquest import es prioritzarà les rendes més baixes, sempre 
seguint l’ordre establert pels barems, fins a esgotar la dotació pressupostària. Per altra banda diu 
que, si fos al contrari, si sobressin diners, s’augmentaria proporcionalment als beneficiaris les 
quantitats assignades fins assolir el total de la dotació, tal com es va fer el curs passat. 



 25

Comenta que aquesta subvenció ve atorgada per la Diputació de Barcelona, pel Servei de Suport 
als Menjadors de les Escoles Bressol Municipals, en el marc del Catàleg de Concertació 2013 del 
Pla Xarxa de Governs Locals. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR X  X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS   X        
 
 
 
 
 
1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC, SOB RE LA REGULACIÓ DE 

LES PRESTACIONS ASSISTENCIALS A LA CIUTADANIA DES D E L’ÀREA DE 
SERVEIS SOCIALS 

 
 
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix a l’article 24 el dret de totes les persones 
a accedir en condicions d’igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de 
responsabilitat pública,  a ésser informades sobre aquestes prestacions i a donar el 
consentiment per a qualsevol actuació que les afecti personalment, en els termes que 
estableixen les lleis. 
 
Atès que la situació socioeconòmica dels darrers anys ha provocat un increment molt important 
de les persones i famílies ateses pels Serveis Socials del nostre Ajuntament. 
 
Atès que el nostre Ajuntament encara no disposa d’un reglament que reguli i protocol·laritzi tots 
els possibles ajuts als quals es pot acollir la ciutadania i que es presten des dels Serveis 
Socials en aquests moments de forma discrecional. 
 
Per tots aquests motius, proposem l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
PRIMER.-  Que el govern comenci l’elaboració d’un protocol escrit que reculli i organitzi 

tots els tipus d’ajuts econòmics i socials que presta i els barems i requisits que 
ha de complir la ciutadania per tal de poder-hi accedir. 

 
SEGON.-  Que un cop elaborat aquest protocol sigui comunicat a la població pels mitjans 

que es consideri oportú. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que la moció demana formalment  el que ja s’ha 
demanat repetidament en altres ocasions sobre el tema de regular els protocols 
imprescindibles per a  que els Serveis Socials siguin un dret per a la ciutadania i garanteixin 
que tothom hi accedeixi de la mateixa manera. Diu que ja n’havien parlat a la Taula Contra la 
Crisi, que finalment no va tirar endavant, i val la pena que es faci una feina que servirà per a 
que qui hagi de gestionar-ho ho tingui més fàcil i per tant demanen que, sense presses, es 
comenci a fer. 
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Intervé el Sr. Méndez qui adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que els sembla una proposta molt 
encertada, doncs com ja han dit moltes vegades, han de professionalitzar la institució , i en 
aquest sentit cal desenvolupar protocols d’actuació, entre d’altres coses per a que tothom 
sàpiga a què atenir-se. Per una banda els ciutadans sabran quines subvencions hi ha i quin és 
el procediment,  i per l’altra,  l’ajuntament, evidentment, exactament el mateix. Segueix dient 
que els protocols d’actuació  eviten malentesos entre els ciutadans i institucions i ajuden a 
millorar davant els ciutadans la visió sobre la institució i sobre els treballadors de la casa. 
Comenta que això ja s’hauria d’haver fet quan ells governaven i s’haguessin estalviat 
problemes, però que de totes maneres ara la iniciativa la troben bé i per tant la votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que evidentment la votaran a favor i recorda que 
d’aquesta mateixa proposta ja s’havia parlat a la Taula Contra la Crisi,  Taula que ha quedat en 
res, doncs és evident que qui accedeix a Serveis Socials ha de saber a on accedeix i a què, 
sinó , tal com ha dit el Sr. Méndez , hi ha malentesos. Segueix dient que ells creuen que s’ha 
de fer justícia social, ha d’haver-hi equitat, s’ha de ser just en les valoracions, en els barems, 
tenint clars els criteris i procediments. La població ha de tenir clar a quins ajuts poden optar 
sense deixar-ho només a criteri de la Treballadora Social, tot i que sigui important i fonamental, 
però ara mateix no s’està fent i creuen que aquest ajuntament moltes vegades cau en la caritat, 
que es fa a d’altres llocs, no des de els ajuntaments, i que el que s’ha de fer son polítiques 
socials, sabent a on es vol arribar, a quina població, quines problemàtiques es volen resoldre, 
cosa que aquest govern no està fent. 
 
El Sr. Boada respon que hi estan d’acord.  
 
Intervé el Sr. Reollo qui diu que tant la proposta com el plantejament del Sr. Méndez son 
excel·lents, i ells creuen que quan algú s’adreça a Serveis Socials amb una problemàtica  
personal segurament se li informa d’una manera personal sobre els requisits que ha d’acomplir 
i ,sobretot , les solucions que es poden donar des de l’ajuntament. Però això, a vegades, no pot 
ser igual per a tothom, i per això no estaria de més fer aquest protocol, que estaria a la vista de 
tothom , igual que quan et vols canviar de companyia telefònica i coneixes el que l’altra 
t’ofereix. 
Comenta que si vas a l’ajuntament amb un problema i tot està escrit i estipulat es podrà ser 
equitatiu i igualitari per tothom, per tant,  tenint en compte que estan a final de la legislatura 
podrien deixar una cosa ben feta per tothom, els hi agradaria que s’aprovés. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que hi ha mocions que l’ajuntament ja hi està 
treballant i, per tant si hi voten en contra, no vol dir que no creguin que no s’ha de fer, i vol 
aclarir que en aquest cas en concret s’ha demanat ajut a la Diputació. 
 
Intervé la Sra. Singla qui explica que al 2013, al Catàleg de la Diputació de Barcelona, es va 
sol·licitar per part de Serveis Socials suport tècnic en matèria de barems per tal de contribuir a 
una millora dels mateixos, no perquè creguin que estan malament, sinó per a que s’adaptin 
millor a les situacions actuals. Segueix dient que es va demanar, també, el disseny de protocols 
tècnics per Serveis Socials,suport a la qualitat del SAD, protocols i gestió de processos,  i els 
van concedir el suport aquest mateix 2014, però per problemes personals dels tècnics de la 
mateixa Diputació no s’ha pogut dur a terme, doncs encara estan treballant amb els que van 
atorgar al 2013, i per tant, fins a principis de 2015 no començaran a treballar els nostres. 
Afegeix que, quan estiguin elaborats,s’informarà degudament a l’oposició ,igual que a tota la 
població, sempre tenint en compte que hi ha una part social, com tots saben. 
 
Adreçant-se al Sr. Masana li pregunta què entén per caritat. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que no entén que perquè ells diguin que ja hi estan 
treballant en una part del que demanen hi votin en contra, doncs si al final hi votessin tots a 
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favor amb un consens absolut seria molt bó per la ciutadania. No neguen que ja ho estiguin fent 
i que tinguin un suport tècnic de la Diputació al darrera, el que els sembla perfecte, però ha 
d’haver-hi un compromís de que això s’ha d’anar tirant endavant,  a més saben que tot no està 
protocolaritzat. En resposta al Sr. Méndez li recorda que quan ells van governar l’àrea de 
Serveis Socials no era del Partit Socialista, i que es van treballar i millorar certs protocols, però 
quatre anys donen pel que donen i segur que es van deixar de fer coses, però ara mateix la 
ciutadania reclama que siguin transparents i curosos i ,per tant, seria bo que per una vegada 
tota la corporació voti una cosa en consens. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que està d’acord amb que, independentment de qui presenti una 
proposta, si és bona, ho és de totes les maneres. En aquest cas diu que ja si s’està treballant 
no passa absolutament res si s’aprova. Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que quan ha fet la 
crítica a l’anterior legislatura ho feia a nivell general, a tots els que governaven, i no en concret 
al Partit Socialista, doncs si ells haguessin governat aquest tema hagués estat prioritari. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui,adreçant-se a la Sra. Singla,diu que es remet a una pregunta 
que li va fer durant el primer o segon ple de la legislatura, quina és la política social que està 
duent a terme. 
 
La Sra. Singla respon que el que fan és ajudar tan com es pugui 
 
El Sr. Masana li respon que la paraula “ajudar” cau en la caritat, haurien de parlar de detecció, 
treball, intervenció,  i no d’ajudar, doncs està molt bé ajudar a la gent,  però s’han de fer 
polítiques socials i, per això, diu que cauen en la caritat, per la manca de polítiques socials, 
doncs ja en el programa electoral gairebé ni en parlaven, i ara mateix és la regidoria més 
important que hi ha en aquest ajuntament i en la majoria d’ajuntaments de Catalunya. 
 
La Sra. Singla li demana si creu que hi ha gent que queda desatesa. 
 
El Sr. Masana respon que creu que no s’estan fent les coses com haurien de fer-se, doncs 
intenten plantejar això i que tots hi estiguin d’acord, com diu la Sra. Sánchez, amb la que està 
caient, i no pot ser que no vulguin aprovar-ho. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui, adreçant-se a la Sra. Singla i al Sr. Alcalde, els demana que s’aprovi la 
moció, doncs hi ha gent que ho està passant malament per ignorància, per no saber que des 
de l’ajuntament es poden donar serveis. Adreçant-se a la Sra. Singla diu que l’ha convidat 
moltes vegades a anar on ell treballa, a Serveis Socials de Terrassa, a la centraleta i de cara al 
públic, fent d’administratiu de cinc professionals, però ella no hi ha anat mai, i el que ell vol és 
ensenyar-li com treballen i que els serveis que es donen a Terrassa es donin a Vacarisses i la 
gent estigui satisfeta. Explica que a Terrassa tenen molts tríptics informatius que es poden 
treure de la web, amb explicacions dels requisits necessaris pels diferents ajuts, com per tenir 
la tarifa social per l’aigua, per obtenir la urgència social d’habitatge...a Terrassa els va gent que 
no té on dormir i aquella mateixa nit ja estan col·locats, sigui a la Creu Roja o a un altre lloc, en 
canvi a Vacarisses no tenen res, no s’obre el ventall de facilitats que hi ha pels ciutadans.  
Per acabar diu que li agradaria que Vacarisses fos com els municipis capdavanters que hi ha a 
Catalunya i, per tant, demana que hi votin a favor, però sense falsedats com en d’altres 
mocions que s’han aprovat per unanimitat i no sap on estan. Precisament diu que ell no ha 
votat a favor la moció del menjador perquè creu que encara es pot fer millor. 
 
El Sr. Alcalde li respon que precisament el seu partit son els primers que haurien de callar i que 
ara està confonent coses. El Sr. Alcalde explica que una altra vegada que es van trobar com 
ara ja es va explicar que si ja s’hi estava treballant en un tema no s’aprovarien les mocions. 
Adreçant-se al Sr. Reollo li diu que qui els ha tallat el PUOSC, qui no els paga l’escola bressol 
ni l’escola de música i qui no els paga la canonada és el seu partit I, per tant, si no fos per les 
retallades, podrien donar molts més serveis. Segueix dient que estan fent molt esforç per 
buscar feina a la gent, es concedeixen les subvencions pels llibres.. coses que molts 
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ajuntaments no estan fent, i el que no pot dir és que no som sensibles amb la gent, i comenta 
que Serveis Socials s’ha dotat amb diners, però evidentment amb més ingressos es podrien fer 
més coses. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
 
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, DE DECLARACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PEL 9N  
 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van interposar 
querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns membres del 
govern.  
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions va 
manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns 
membres del Govern de la Generalitat si no s’aturava l’organització del 9N, tot i que, finalment, 
no la va interposar. 
 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya 
perquè interposés una querella 
 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans 
de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa que posa en 
entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir, per 
unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenia que no es donaven les raons 
jurídiques que ho motivessin. 
 
Lluny de renunciar a la seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals de 
Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió, i acabar interposant una 
querella contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau per la 
presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de 
funcions 
 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de l’Estat, 
a través del seu braç executor, en aquesta cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de 
l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.  
 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que 
van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la ciutadania, 
que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat en favor de les llibertats dels país.  
 
També va ser possible gràcies a la col•laboració d’alcaldes i regidors que van destinar també 
aquestes hores, i amb la seva complicitat va ser possible disposar d’infraestructures tècniques 
que fessin possible la jornada de participació del dia 9N 
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La querella contra els membres del Govern és una querella representativa, ja que davant la 
impossibilitat, i la irracionalitat, de presentar una querella contra tots els voluntaris, la Fiscalia 
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets doncs, i per aclarir qui són 
els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a 
través de la seva declaració en seu judicial.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 

A C O R D S 
 

 
PRIMER.-  Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar 

activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions 
que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern 
derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic. 

 
SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i 

al Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
TERCER.-   Publicar aquesta moció a la revista el Terme i a la pàgina web municipal. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que la moció va en la línia del que han seguit diputats 
d’Esquerra, de la CUP, d’Iniciativa...al Parlament i també diputats a Madrid, senadors i regidors. 
Comenta que creuen que és un acte de responsabilitat dels que es dediquen momentàniament 
a la política davant d’una injustícia com la que hi ha hagut amb el president Mas i amb el 
Conseller i Consellera, doncs el Partit Popular va trencar uns dels principis bàsics de la 
democràcia, que és la separació de poders, ..... van assenyalar i després el fiscal general de 
l’estat va inculpar. 
Per acabar demana a tothom que, igual que van estar a favor de la consulta i que van anar a 
votar, el següent pas és autoinculpar-se per aquesta injustícia que s’està cometent amb el 
President de Catalunya i amb el Conseller i Consellera. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui demana que es facin algunes reflexions. La primera, que a les 
democràcies occidentals una majoria de vots no legitima l’incompliment de les lleis vigents ni 
les resolucions judicials, doncs ningú està per sobre de les lleis, tots som iguals davant la llei. 
La segona reflexió és que els governants que exigeixen als ciutadans complir la llei han de 
donar exemple en allò que exigeixen. En tercer lloc, diu que l’Ajuntament de Vacarisses no té 
competències en el que s’està demanant, el que s’intenta és institucionalitzar a través dels 
regidors, que la vulneració de la llei es vegi amb bons ulls. En quart lloc, diu que , mocions com 
aquesta, pretenen que una majoria política pugui decidir situar-se per sobre de la llei i 
determinar quan es compleixen i quan no les lleis. La cinquena reflexió té a veure amb el 9-N, 
doncs diu que el que va passar és el que passa a qualsevol estat de dret, o sigui ,es presenta 
una querella contra el que desobeeix les lleis democràtiques i al Tribunal Constitucional. En 
sisè i últim lloc diu que la llei és igual per a tothom i ningú té dret a saltar-se-la. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo, qui, fent un parèntesi, diu que Convergència i Unió presentarà 
una moció per a que s’ampliï la microfonia de la sala de plens. Adreçant-se al Sr. Méndez li diu 
que no hi està d’acord en absolut perquè va ser un acte legal, doncs si arribés a ser un acte 
il.legal segurament a les 7:30 del matí, quan es van obrir els instituts, la Policia, Guàrdia Civil o 
Mossos hi haurien d’haver anat per impedir-ho, durant tot el dia podien haver-hi anat. Comenta 
que no tracten a la llei d’una manera independent, la llei actua amb independència i creuen que 



 30

si aquell dia s’arribés a fer algun acte delictiu s’hauria actuat i , per tant, si no s’ha fet cap 
actuació , és perquè no hi havia actes delictius o bé per la covardia del govern central d’actuar 
sobre la nostra comunitat. 
Per acabar vol donar les gràcies a Esquerra Republicana per presentar aquesta moció. 
 
Pren la paraula la Sra. Sanchez qui diu que no comparteixen en absolut el que ha plantejat el 
Sr. Méndez, doncs estan convençuts de que el Sr. Mas no ha fet cap il·legalitat i així ho 
defensen. Segueix dient que creuen que el Partit Popular, a Espanya, esta judicialitzant la 
política i això és el pitjor que pot passar a Catalunya. Diu que ,com va dir un company, el que 
ha aconseguit el Partit Popular en els darrers anys ha estat triplicar els independentistes. 
Explica que la consulta que va suspendre el Constitucional va estar suspesa, i el que es va fer 
no té Res a veure amb aquella consulta, i que el seu partit sempre havia demanat una consulta 
legal pactada i acordada, però entenen que es va fer un acte democràtic i de participació que 
dona la veu al poble i que no té res a veure amb cap il·legalitat. 
Per acabar diu que s’abstenen, donat que no van participar-hi activament i per tant no se 
senten vinculats. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que no estan d’acord amb l’actitud que ha tingut el govern 
d’Espanya vers el 9-N, sinó que volen felicitar a tots els voluntaris que han fet possible aquest 
acte tant simbòlic i especial pels catalans, amb molta participació sense ser una votació “legal” , 
i per tant creuen que ha estat un èxit i lamenten l’actitud del Partit Popular i del Govern Central. 
Per acabar diu que s’hi abstenen, doncs entenen que la decisió d’assumir responsabilitats és 
una decisió personal, tot i que reitera que donen suport al President de la Generalitat, i al 
conseller i consellera. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que no vol dir res més al Partit Popular, doncs queda en 
evidència la pseudodemocràcia que és l’estat espanyol. 
Adreçant-se a Unió Independent per Vacarisses, diu que no entén com poden ser un municipi 
adherit a l’AMI, donar suport al President, i no anar més enllà, doncs el suport al President, al 
Govern i als voluntaris és un pas més. Dir que a Catalunya a part del President, hi ha milers de 
persones que s’autoinculpen. Segueix dient que troba que és una decisió poc valenta,  doncs 
ells arriben fins a quí i “ja s’ho faran”.  
Per acabar diu que ell si que ho farà i ,si aquí si es vota en contra, no ho podrà fer per aquesta 
via, i ho farà personalment igual que ho està fent molta gent. Reitera la seva incredulitat davant 
d’això, diu que sempre es queden a mitges, i que almenys el representant de l’AMI hauria 
d’autoinculpar-se, doncs seria un acte de coherència i dignitat política. A Vacarisses s’ha 
permès una consulta, s’ha votat a favor de que es pugui fer aquesta consulta, però ara que van 
maldades se n’aparten o, almenys, és la sensació que dona. 
 
 
Intervé el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. Reollo en relació al que ha dit de que no es va 
actuar el dia 9 de novembre, diu que es va actuar de manera proporcional i, de fet, es segueix 
actuant amb la querella que s’ha presentat.  
Per altra banda, en relació al que ha dit el Sr. Masana de que no entén el comportament de 
l’equip de govern, diu que tampoc es comprensible es comportament del PSC. Diu que no és 
que l’equip de govern siguin poc valents, només es tracta d’una qüestió electoral, ara interessa 
guanyar vots, i per tant intenten jugar a dues bandes per aconseguir-ne més. 
Per acabar diu que ells seguiran actuant amb respecte a la llei i evidentment en aquest tema hi 
votaran en contra. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui, en la línia del que ha dit el Sr. Masana, diu que tampoc 
entenen a l’equip de govern, doncs s’han passat la legislatura d’un cantó o d’un altre. Segueix 
dient que creu que el responsable de l’AMI no ha de ser, sinó que ha de ser responsable 
l’alcalde, perquè va ser l’alcalde el que va anar aquell dia a la Generalitat amb tots els alcaldes, 
i per tant ara ha d’assumir les responsabilitats. 
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Intervé el Sr. Alcalde qui diu que ell allà no va anar per la independència, com no van fer-ho 
molts altres, sinó que hi va anar pel dret a decidir, com sempre han defensat aquí, i en aquest 
aspecte sempre han estat coherents. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que si tal com ha dit el Sr. Gibert és una tema personal 
el que han de fer és donar llibertat de vot. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi ha llibertat de vot. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui,adreçant-se al Sr. Méndez, li diu que no actuen electoralment,t 
sinó que ho fan per coherència, doncs ells estan a favor del dret a decidir, però no a favor de la 
independència, i a més és precisament el Partit Popular el que està fent servir tot això 
electoralment parlant.  
Adreçant-se al Sr. Reollo li diu que l’altra dia va estar escoltant al President Mas i no va veure 
que s’adrecés en cap moment a la gent que no està per la independència,  i ell considera que 
també és el seu President, i en canvi el Sr. Junqueras estava a favor de que tothom tiri 
endavant, independentistes o no, i sembla que s’han canviat els papers. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui demana que no cal que s’ho prenguin així, sinó que han de respectar 
l’opinió de cada grup, es tracta d’assumir responsabilitats com a regidors i per tant com a 
persones, per tant els han de respectar com ells els respecten. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui, adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que no cal que es 
posi així i que potser li han tocat alguna cosa perquè reaccioni així. Explica que ells presenten 
una moció amb una finalitat política i el que han fet ells ha estat anar jugant amb aquesta 
ambigüitat i sense mantenir un criteri polític, doncs en aquesta legislatura no han pogut defugir 
aquest debat com altres vegades ,perquè ara és el centre de la política.  
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que estan a l’AMI que és l’Associació de Municipis per la 
Independència, i quan els interessa van a les reunions, i si ara diuen que no defensen la 
independència el que haurien de fer és presentar al proper ple una moció per sortir de l’AMI, 
doncs ja fa tres anys que hi son i per tant de coherència poca, només quan els ha interessat 
treure l’AMI , com per l’Onze de Setembre. 
 
El Sr. Alcalde respon que des de l’ ajuntament mai s’ha defensat la independència. 
 
El Sr.  Masana li demana, com ja ha fet altres vegades,  que en les mocions que depassen el 
municipi doni llibertat de vot i no que s’imposi un criteri. 
Per acabar reitera que presentin una moció en el proper Ple per sortir de l’AMI. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja ho veuran. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
      

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

A FAVOR  X X    

EN CONTRA X      

ABSTENCIONS    X X X 
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1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER  REDACTAR UNA 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT 

 
Atès que Vacarisses es troba en un entorn natural i paisatgístic d’apreciat valor, que atorguen a 
la vila unes condicions de qualitat de vida notables. 
 
Atès que el arbres i arbredes d’un municipi formen part del seu patrimoni, del seu paisatge i es 
troben fortament arrelats en l’imaginari col·lectiu i en les vivències personals de la ciutadania. 
 
Atès que els arbres també tenen un alt valor ambiental, ecològic, sociocultural i paisatgístic, i 
que el seu gaudiment i preservació constitueix una exigència social cada vegada més creixent. 
 
Atès que en el nostre municipi hi ha alguns arbres singulars que no només estan enmig dels 
boscos sinó que, també, els trobem al costat de masies, camins, jardins particulars, etc. I que 
tots formen part del nostre patrimoni natural, cultural i històric i com a tals són mereixedors de 
protecció. 
 
Atès que els arbres singulars destaquen per una o més característiques que els fan rellevants 
segons les seva dimensió, bellesa, edat, raresa, fets històrics ocorreguts al seu entorn, 
singularitat del lloc, etc. 
 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Elaborar una ordenança municipal de conservació, ús i protecció dels arbres i 

arbredes d’interès local, tant si estan en terrenys de titularitat privada com 
pública i que estableixi un règim disciplinari i sancionador pel seu compliment.  

 
SEGON.-  Que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament elaborin un catàleg d’arbres i arbredes 

monumentals, d’interès comarcal i d’interès local d’acord amb el Decret 
214/1987, de 9 de juny, sobre la declaració d’arbres monumentals; el Decret 
47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local i el 
Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals 
d’interès comarcal i d’interès local. 

 
TERCER.-  Comunicar els acords d'aquesta moció a l'ADF i entitats. 
 
QUART. -  Publicar aquesta moció a la revista el Terme i a la pàgina web municipal. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que durant l’anterior legislatura, des de la regidoria de 
cultura,  es va fer un mapa del patrimoni en el qual es catalogaven diferents elements històrics i 
culturals del municipi i s’incloïen diferents elements del paisatge natural, com l’alzina que hi ha 
al darrera de la plaça rodona, doncs van considerar que seria digne de catalogar molts arbres 
centenaris i protegir-los. Ara ,el que demanen, és que s’elabori una ordenança municipal amb 
aquesta finalitat i ,per si donat el cas ,s’hagués d’aplicar algun règim sancionador.  
Per tant, demanen que des de Medi Ambient s’hi comenci a treballar i que també es podria 
crear una taula amb els diferents partits polítics per poder dir-hi la seva. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui comenta que a Barcelona s’ha celebrat el Bioecon, que es tracta 
d’una sèrie de conferències en les quals s’ha tractat el tema dels boscos i, particularment, de 
Catalunya s’han donat dues dades interessants: la primera és que el 60 % de la superfície de 
Catalunya està ocupada per massa forestal i en segon lloc que hi ha molt més bosc que el que 
hi havia fa cent anys. Segueix dient que també es va comentar el tema de l’aprofitament de la 
biomassa i tot el que s’està estudiant en aquests moments. 
Adreçant-se al Sr. Masana li diu que estan totalment d’acord en que alguns arbres de 
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Vacarisses tenen un interès paisatgístic, formen part del nostre patrimoni personal i col·lectiu i 
tenen un valor ecològic i sociocultural inestimable, i per tant, com que volem protegir els 
nostres boscos hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui adreçant-se al Sr. Masana li diu que la seva proposta li mereix 
tota la simpatia, però que malgrat això no està d’acord amb el procediment que suggereix. Creu 
que s’ha d’elaborar un catàleg i ja s’han fet alguns passos, però troba que fins que no s’hagi 
elaborat no serà el moment per elaborar una ordenança municipal. Segueix dient que no està 
d’acord amb el mecanisme per elaborar el catàleg, creu que no s’ha de recórrer als tècnics de 
l’ajuntament per fer aquesta feina. Explica que va conèixer un blog d’una persona de Terrassa 
que s’oferia a fer un catàleg de les barraques de vinya, com ja va fer l’anterior equip de govern 
que en van recollir algunes, i que demanava participació de la gent del municipi per ajudar-lo a 
completar el que ell ja tenia fet. Aquest senyor ja ha fet aquesta feina a d’altres municipis del 
Vallès, te catalogades 180 barraques de vinya, algunes d’elles descobertes desbrossant 
finques, i les té ordenades per les conques de les rieres, de tal forma que seleccionant un 
torrent localitzes totes les barraques de la zona, fotografies, estat de conservació, dades GPS... 
 
Segueix dient que s’ha parlat amb el tècnic de participació per fer alguna cosa semblant amb el 
tema dels arbres, i com que amb anterioritat ja s’ha fet alguna cosa, vol fer algun esment. En el 
ple del mes d’octubre de l’any 1996, el PSC va presentar una moció referent a la confecció d’un 
cens d’arbres i en aquell moment l’ajuntament es va comprometre a fer-ho. Segueix explicant 
que el Sr. Canongia va fer una defensa aferrissada d’aquest interès per fer un catàleg dels 
arbres i a conseqüència d’això, el regidor de Medi Ambient en aquell moment, el Sr. Jordi 
Massó , va suggerir crear una comissió que podia presidir el Sr. Canongia i presentar el catàleg 
a l’ajuntament en un termini raonable dins del marc de participació. El Sr. Boada, alcalde en 
aquell moment, li va oferir recolzament en la tasca sempre que no suposés cap despesa. El Sr. 
Martinez va mostrar interès en formar part d’aquesta comissió juntament amb un representant 
de l’equip de govern. Continua dient que dos anys més tard, a l’octubre de 1998, amb motiu de 
l’aprovació provisional de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana, Via Pública i Medi 
Ambient, va haver-hi una intervenció del Sr. Martínez referint-se a l’article 120 sobre el catàleg 
d’arbres i es tornava a oferir per iniciar aquesta tasca. El que vol dir amb tot això és que es va 
posar fil a l’agulla fa molt temps, però dissortadament no es va poder avançar. Va ser durant el 
tripartit a l’ajuntament de Vacarisses amb motiu del POUM, que el Sr. Florença va iniciar un 
petit catàleg que avui està penjat a la web. Diu que el camí a seguir passa per un procés de 
participació, doncs son les persones que coneixen el territori els que poden ajudar més.  
Afegeix que quan ells van entrar en el consistori es van trobar amb un document, fruit del 
POUM,  en el que encarregaven a experts que van participar en el projecte mitjançant contracte 
professional, però passat un temps van dir que no havien procedit a iniciar el treball perquè 
eren conscients del canvi de govern, però es van reunir de nou amb ells establint un nou 
calendari que finalment ha resultat un treball a mitges. 
Per acabar diu que és per tot això que creu que s’hauria d’enfocar, com en el cas de les 
barraques, com un procés participatiu, aprofitant la feina feta pels experts, com la Dra. Ana 
Zaonero, que fins hi tot va recollir en el seu treball una pineda de pi negre que pràcticament 
ningú sabia que existís a Vacarisses. Per tant demana que es retiri la moció,  es compromet a 
impulsar això en el marc de la participació ciutadana i per tant diu que hi votaran en contra. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que ell mateix ha quedat amb aquest senyor per 
trobar més barraques, però creu que no és el mateix, ja que dins del mapa del patrimoni ja hi 
ha uns quants arbres d’aquests que podrien ser catalogats monumentals, però s’hauria de 
seguir un procés com es va fer amb el mapa del patrimoni, encara que estava subvencionat la 
meitat de l’import total i per tant es va contractar a una persona que es va documentar. Però  
ara es podria fer a través de Serveis Tècnics, doncs en tenen coneixença i parlant una mica 
amb la gent que coneix el territori no seria tant difícil d’elaborar,  però no creu que s’hagi de fer 
un procés de participació ciutadana, tot i que es podria fer igualment mentre els Serveis 
Tècnics van elaborant el catàleg per acabar fent l’ordenança. A més, tenint ja l’informe que 
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tenim i parlant amb un parell o tres de persones es podria tenir fet aviat el catàleg. 
Per acabar diu que no pensen retirar la moció doncs creuen que està ben estructurada, i que 
en tot cas el primer acord podria passar a ser el segon i a l’inrevés. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui diu que es podria impulsar des de els Serveis Tècnics i el tema de 
l’ordenança vindria més tard, en segon lloc i quan tinguessin el catàleg elaborat. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui reitera que agafant el mapa del patrimoni, el 
catàleg que es va fer, l’informe de la Dra. Zaonero i poc més, els tècnics de l’ajuntament  
podrien fer un catàleg que sempre es pot anar actualitzant. 
 
El Sr. Llorens diu que ell estaria disposat a acceptar-ho i a aprovar la moció si tal com ha 
comentat el punt segon passa al primer lloc, i el primer a segon lloc, i especificant l’elaboració 
de l’ordenança quan estigui el catàleg acabat. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb aquesta modificació 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       
 
 
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS  
 
No n’hi ha. 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL  ELS DIES 22 I 30 DE SETEMBRE DE 2014, ELS DIES 
6, 13, 20 I 27 D’OCTUBRE DE 2014, i ELS DIES 3, 10 I 17 DE NOVEMBRE DE 2014. 

 
             Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha fet entrega 

de la minuta de l’acta corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 
 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA   (Alcaldia, del 236/2014, de 22/09/2014, al 285/2014, 
de 19/11/2014), (Medi Ambient, del 26/2014, de 13/10/2014, al 34/2014, de 
19/11/2014), (Serveis Municipals, del 97/2014, de 22/09/2014, al 113/2014, de 
30/10/2014), (Sanitat i Consum, del 54/2014, de 19/09/2014, al 64/2014, de 
17/11/2014), (Urbanisme, del 72/2014, de 25/09/2014, al 95/2014, de 20/11/2014), 
(Ensenyament, del 25/2014, de 19/09/2014, al 54/2014, de 17/11/2014),  (Acció Social, 
Cooperació i Solidaritat, del 39/2014, del 25/09/2014, al 54/2014, de 17/11/2014), 
(Seguretat Ciutadana i Emergències, del 33/2014, de 22/09/2014, al 47/2014, de 
13/11/2014),  (Cultura, el 23/2014, de 13/11/2014), (Indústria, Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, del 10/2014, de 06/11/2014), (Esports, el 8/2014, de 22/09/2014, al 
9/2014, de 29/10/2014), (Joventut, del 9/2014, de 02/10/2014), (Gent Gran del 4/2014, 
del 26/09/2014, al 5/2014 de 23/10/2014). 
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Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
El Sr. Secretari diu que hi ha un error en la numeració dels decrets, en la sisena línia, quan es 
parla dels decrets d’Ensenyament, enlloc de dir 54 hauria de dir 31. 
 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
             
3.4.-   DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA 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 (3R.TRI MESTRE 2014). 

 
 

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. 
 
 

FUNDAMENTS DE DRET 
 

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 
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1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques 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’ Hisenda i Admini stracions Públiques  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 3er trimestre de l’any 2014  ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 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 



 37

informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
4.1.-  MANIFEST INSTITUCIONAL 25 DE NOVEMBRE DE 201 4: DIA INTERNACIONAL 

PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES . 
 
Pren la paraula la Sra. Singla qui comenta que el dia 25 de novembre es va commemorar el 
dia Internacional contra la violència de gènere. Aquest any s’han produït 48 víctimes, 12 de 
les quals han estat a Catalunya, i el més impactant d’aquesta informació és que la violència 
de gènere és la primera causa de mort prematura de la dona, passant per davant dels 
accidents de trànsit i fins i tot del càncer. 
Segueix dient que des de la regidoria de la Dona s’han preparat un seguit d’actes: 
 

- El dia 21 es va fer una penjada de missatges a un llaç que hi havia al Punt de Vol. 
- El dia 22 es va penjar un gran llaç a la Torrota a càrrec de l’entitat Eskalavaca. 
- El dia 24 van continuar les activitats reivindicatives amb tallers d’educació no sexista 

per alumnes de les escoles Pau Casals i Font de l’Urpina. 
- El dia 25 es van concentrar la majoria d’actes commemoratius, i a les 12 del migdia es 

van fer cinc minuts de silenci davant de l’ajuntament. Per la tarda a la Plaça de les 
Moreres hi havia unes cartolines on tothom podia escriure el seu missatge i enganxar-
lo al llaç, i així ho van fer al llarg de la tarda infants i famílies, demostrant el seu rebuig 
a la violència de gènere. Explica que el Casal de la Gent Gran també s’hi va voler 
adherir amb l’enlairament de 45 globus, un per cada víctima de violència de gènere del 
2014.  La jornada va concloure al vespre a la Plaça de les Moreres on les persones 
assistents van poder encendre una espelma fins formar un llaç en record de les 
víctimes, mentre els alumnes de l’Escola de Música cantaven “Obre els Ulls”. Tot 
seguit ,el  primer tinent d’alcalde  va llegir el manifest , es va fer un minut de silenci i es 
va acabar amb el Cant dels Ocells,  interpretat per una mestra de l’Escola de Música. 

 
Segueix dient que els actes no s’han finalitzat , doncs el proper dia 28 a les 18:00 hores, al 
Punt de Vol, es farà  cinema temàtic i el dia 30 es farà una caminada a la Torrota organitzada 
per l’Associació de Dones. 
 
A continuació el Sr. Gibert llegeix el manifest: 
 
“Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra 
ferma voluntat de seguir treballant fins eradicar-la. 
 
Una any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que els 
drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la injustícia i la 
crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i la llibertat femenina i representa 
un gran impediment per assolir la pau, el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania. Una 
societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar els drets més bàsics i elementals de la 
meitat de la seva població. 
 
En la societat actual, les discriminacions s’han revelat, a la pràctica, molt més resistents i 
insidioses del que es podria imaginar; les raons de les desigualtats estan més lligades a les 
estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia. Al mateix temps, en 
situacions de crisi com la que ara ens toca viure, la xacra de la violència masclista es torna 
silenciosa i la lluita per apoderar les dones 
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i fomentar la denúncia social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix 
davant la impossibilitat material de sobreviure en solitari. La manca d’autonomia i de llibertat 
que moltes vegades envolta les dones, les situa en una posició de dependència i d’inseguretat 
que les fa més vulnerables. 
 
La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, es una violació greu 
de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa i intolerable en el moment en què 
s’exerceix contra una dona afectada per una discapacitat; i, això no obstant, és 
proporcionalment més freqüent. A la Unió Europea existeixen aproximadament 40 milions de 
nenes i dones amb discapacitat de les quals més del 40% sofreix o ha sofert alguna forma de 
violència. Les dones amb discapacitat s’enfronten a una discriminació múltiple, freqüentment 
desconeguda i invisible, que es tradueix en la pràctica en una veritable  vulneració  constant  
dels  seus  drets  i  llibertats.  En  l’imaginari  col·lectiu  les  dones  amb discapacitat estan 
oblidades. Per aquestes dones no existeix cap tipus de reconeixement social, perquè 
senzillament no existeixen. 
 
La discapacitat no ha de ser considerada des de la vulnerabilitat, sinó des de la necessitat 
d’establir un nou ordre mitjançant la visualització de les aportacions de les dones i la 
participació de manera activa en la presa de decisions, sense cedir davant d’estereotips 
socials que no tenen en compte la seva singularitat i les limiten,   tot donant pas a noves 
mirades sobre el món i obrir, així, noves vies de transformació personal i col·lectiva. 
 
Avui, al nostre país, disposem del coneixement i dels instruments adients per avançar en la 
lluita contra la violència masclista, disposem dels elements necessaris per construir una 
base sòlida que ens permeti donar respostes integrals i de manera coordinada a les diferents 
problemàtiques que es deriven d’una situació de violència cap a les dones, cap a totes les 
dones, incloses les que, a més a més, pateixen una doble discriminació, perquè tenen alguna 
diversitat funcional. 
 
Des de ja fa força anys, han estat moltes les mesures activades per fer front a la violència 
masclista. S’han aprovat lleis innovadores, s’han posat en marxa recursos d’atenció, suport i 
recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, s’han acordat protocols entre tots els 
agents implicats i, dia a dia, es posen en marxa mesures i programes impulsats per les 
associacions de dones i promoguts per les administracions per avançar en l’eradicació 
d’aquesta violència.  No obstant això, malgrat tots els avenços, en la quotidianitat se 
segueixen vulnerant els drets fonamentals de les dones i la seva dignitat i la seva llibertat es 
veuen afectades amb les pràctiques violentes que pateixen. Malgrat això, les dones segueixen 
sent assassinades pel fet de ser dones i totes les mesures seran insuficients si no hi ha una 
autèntica transformació de les relacions entre homes i dones,   dels seus models de 
comportament, sentimentals i afectius. 
 
Reivindiquem que hem de tenir a l’abast tots els recursos possibles per prevenir-la, 
perseguir-la, i pal·liar i reparar els seus efectes amb l’únic objectiu possible i desitjable de la 
seva eradicació. És necessari que  el suport, els coneixements, els sabers i la voluntat i el 
treball de les entitats de dones i de moltes institucions i organitzacions implicades en aquesta 
lluita comptin amb el suport polític i de les administracions. És necessari que les institucions i 
administracions puguin comptar amb la xarxa associativa i l'expertesa dels moviments de 
dones. I, és imprescindible que tota la societat, homes i dones, lluiti per visibilitzar, denunciar i 
eliminar qualsevol tipus de discriminació patida per les dones. 

 

La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions adreçades a tota 
la població, incidint molt especialment en la població més jove. 
 
Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear sinergies de 
treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir conjuntament 
dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència masclista. I volem aixecar 
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la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la vulneració constant dels drets humans que 
és la violència contra les dones.” 
 
 
 

 
4.2.-  SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui vol demanar una rectificació per part del PSC, doncs a la 
seva revista van publicar una notícia alarmant, que deia que els pous d’aigua a partir del 2015 
s’assequen. Adreçant-se a la Sra. Sánchez diu que no han trobat cap informe que confirmi 
aquestes dades, però ha trobat un treball sobre el tema. 
Seguidament reparteix als regidors un recull de documentació explicativa en relació al que s’ha 
fet als pous. 
 
El Sr. Alcalde llegeix el primer punt de la notícia publicada: 
 
 “ la situació d’abastament i gestió d’aigua a Vacarisses és curiosa, diversa i preocupant, però 
el problema de fons és més greu, doncs des de el 2011 no s’ha treballat en el projecte de 
portada d’aigua en alta de Terrassa que va engegar el govern socialista durant l’anterior 
mandat “ 
 
Seguidament fa una explicació sobre la documentació aportada, segons la qual, diu que el 
primer acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua per portar l’aigua en alta des de Terrassa va 
ser l’any 2000 mitjançant un conveni pel qual l’ACA aportaria un 60% al projecte i la resta 
l’Ajuntament de Vacarisses. 
Al Ple de 25 de gener de 2007, abans de les eleccions, es va aprovar el projecte de portada de 
l’aigua i també es va aprovar l’addenda del conveni ,  especificant les anualitats a pagar per 
l‘ACA. Les afectacions als diferents ajuntaments i propietaris de terrenys es van fer al febrer de 
2007 i el 30 de març, un mes abans de les eleccions, l’Ajuntament de Viladecavalls va 
presentar al·legacions al projecte. Segueix explicant que el 25 de juliol de 2008, l’anterior equip 
de govern va aprovar per ple fer una rectificació del conveni que es va signar el 3 d’octubre del 
mateix any, en el que s’especificaven les anualitats per les obres des del 2009 al 2010. Des del 
2008 fins el 2011 no hi ha documents en els que hi consti que s’hagi fet res per portar l’aigua, 
només hi ha el tema de la canonada, que després en parlarà. Segueix explicant que només 
entrar a governar, en data 12 de juliol de 2011, quan van veure que no s’havia pagat la 
canonada es va demanar finançament a l’ACA , i la sorpresa va venir el 19 de juliol quan van 
rebre un escrit de l’ACA extingint el conveni per no justificar els pagaments dins dels terminis. 
El dia 28 del mateix mes es van presentar al·legacions, que no es van acceptar per no justificar 
dins del termini. Per segona vegada es presentaren al·legacions ,que van tornar a ser 
rebutjades per l’ACA ,mitjançant escrit del 19 de desembre de 2011. 
Segueix explicant que la Junta de Govern va acordar demanar al PUOSC ajuts per fer 
intervencions al pou de Can Còdol, i avui mateix també han acordat fer prospeccions a la zona 
de Can Còdol, però la Generalitat denega totes les subvencions del PUOSC. 
El Sr. Alcalde diu que l’anterior equip de govern va aprovar el 20 de setembre de 2010 el 
projecte complementari de canonada de l’aigua ,que es va aprovar inicialment, però que no el 
van arribar a aprovar mai definitivament, doncs l’import del projecte era diferent de l’import real 
de l’obra.  
Per acabar parla de l’estudi que va encarregar l’ajuntament a una empresa privada amb un 
cost de 36.000 euros, en relació a les instal·lacions de la xarxa d’abastament d’aigua potable a 
Vacarisses, “Identificació de problemes i anàlisis de les solucions” i que va donar com a 
resultat que els pous 2 i 5 de Can Serra donaven poca aigua i,per tant ,es recomanava deixar-
los fora de servei, donat que els altres tres tenen capacitat suficient d’extracció per assegurar 
l’abastament d’aigua potable. 
Explica que també s’ha trobat un document sense data ni autor, que és un projecte de final de 
carrera que diu 
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“La previsión de la posible fecha de agotamiento de este acuifero es muy difícil de estimar ya 
que no se dispone de la información necesaria como documentación geológica, no obstante a 
grosso modo se ha determinado una pseudo explotación del acuífero del 2015. El consumo 
máximo no debe superar en ningún caso 650.000 m3”.  
El Sr. Alcalde explica que s’estan consumint uns 300.000 m3. Adreçant-se a la Sra. Sánchez li 
diu que suposa que la notícia que han publicat feia referència a aquest treball. Segueix llegint: 
“ Al no disponer de la información, la fecha de agotamiento del acuífero se basa en una pura 
estimación “. 
Per tot això exposat, el Sr. Alcalde demana a la Sra. Sánchez una rectificació,  doncs no es  
cert el que diu la noticia que han publicat, quan hi ha un estudi que diu que no hi haurà 
problemes d’abastament, i per altra banda n’hi ha un altre ,que es tracta d’un treball de final de 
carrera ,que reconeix que no té dades suficients i per tant fa una estimació aproximada. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui,per començar, els felicita per la feina de recopilació 
d’informació que han fet. Segueix dient que aquesta notícia es tracta a una publicació de 
l’Agrupació del PSC de Vacarisses”, que es tracta d’una publicació lliure, on exposen el seu 
punt de vista, no fan una afirmació rotunda de que això passarà, sinò que un estudi afirma que 
a partir de 2015 poden baixar els nivells freàtics dels pous de Can Serra, el que afectaria a la 
major part del municipi. Explica que tot i que diu que l’estudi no està signat, si esbrina més 
coses segurament trobarà més informació al respecte. A més diu que a ella aquest estudi li 
mereix tot el respecte ,igual que un estudi fet per professionals, per tant no poden fer el sord a 
avisos i possibilitats. Diu que no diuen res més que es tracta d’una assignatura pendent a 
Vacarisses, i no calia parlar dels convenis, doncs ella també podria preguntar perquè es va fer 
primer l’anella de Rellinars i no la portada en alta ,que era molt més important pel municipi. 
Segueix dient que el seu govern va engegar la portada en alta, però va haver-hi molts 
problemes al començament de la crisi, però el projecte ja estava fet i es va tornar a fer a la 
baixa perquè fos més econòmic, però no es va arribar a materialitzar i no va ser culpa de 
l’ajuntament. Pel que fa a les addendes al conveni, diu que ella ja assumeix la seva 
responsabilitat, però hi ha uns tècnics que també tenen la seva part de responsabilitat, doncs 
son els que han de controlar i vetllar per aquestes coses. 
Segueix dient que quan van fer la canonada que travessava Torreblanca II es cert que es va 
fer una “al·legalitat” ,no una il.legalitat, doncs es va fer amb el consentiment de l’ACA i es va fer 
una separata al projecte ja que no tenia cap sentit asfaltar Torreblanca II per tornar-ho a obrir 
passat uns mesos. 
Per acabar diu que no pensa retirar ni una paraula del que diu l’escrit, doncs creu que es tracta 
d’una publicació del seu partit que no diu cap mentida i que parla de possibilitats, i a més ha 
servit per a que el Sr. Alcalde es preocupi pel tema de l’aigua. A més diu que els vol recordar 
que,ella també pot explicar la situació que es van trobar quan van arribar a l’ajuntament, doncs 
a ella personalment li va tocar gestionar el tema de l’aigua i va patir molt, doncs a més a més 
va enganxar dos anys de sequera durant els quals els nivells freàtics dels pous van baixar molt 
i també es van trobar amb que algú va boicotejar un pou. Explica que,la brigada, per 
comprovar si un dipòsit tenia aigua, havien de anar-hi físicament i obrir la tapa, cosa 
impensable al segle XXI, i per aquesta raó es van invertir molts diners i recursos per millorar la 
xarxa, i és per això que es van fer les telemetries, es van millorar les bombes, es van fer 
estudis en profunditat, doncs l’aigua era un tema molt preocupant i ho segueix sent, tot i que 
no és per aixecar una alarma social , però pot arribar a ser un problema real. 
 
El Sr. Alcalde li respon que, si realment li hagués preocupat molt, no hagués deixat perdre el 
60% que pagava l’ACA. Explica que ells també han invertit en els pous, han portat aigua al 
Fresno, han passat tuberies... i recorda que quan hi havia sequera el que passava és que hi 
havia una bomba del pou número 1 que havia caigut i al treure-la es va enganxar. Explica que 
ara mateix un informe de l’ACA tarda 8 mesos, doncs no tenen ni personal i per això busquen 
altres alternatives, però el que no té dret a dir és que no s’ha fet res,  i no poden acusar-los 
quan ells van tenir temps de fer-ho. A més diu que aquest estudi en el que es basen no està 
signat, no té registre d’entrada, ni data, a més ells son els primers que van voler solucionar el 
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tema de l’aigua i per això hi havia aquest conveni, però el que no saben és que va passar amb 
Viladecavalls, que van presentar al·legacions quan el projecte ja estava aprovat i des de 
aleshores a Vacarisses no hi ha res mes aprovat.  
 
La Sra. Sánchez respon que el projecte de la portada en alta des de Terrassa era d’una 
complexitat brutal, fins al punt de que es va haver de refer per abaratir costos. Per altra banda 
l’ACA pretenia que l’Ajuntament de Vacarisses fes la licitació d’un projecte supramunicipal que 
a més passava per Terrassa i Viladecavalls, per tant un ajuntament havia d’ expropiar en un 
altra municipi el que no tenia cap sentit, per això és va tenir una lluita amb l’ACA per a que 
fossin ells mateixos els que licitessin el projecte. Pel que fa a aquest 60 % que el Sr. Alcalde 
diu que van perdre, no va ser així, no es van perdre perquè no es tenien, simplement el 
projecte no va anar endavant. 
Per altra banda explica que van estar amb negociacions amb Aigües de Terrassa per veure 
com es podia sufragar el cost del projecte, però va arribar la crisi i l’ACA no va materialitzar tot 
el que no estava escrit. 
En relació al treball de final de carrera, diu que no recorda el nom de la persona, però trucant a 
l’Universitat podria saber si l’estudi és fiable o no i qui el va fer, però no donar-li credibilitat, 
només perquè no té registre d’entrada li sembla surrealista i ridícul. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li demana què pensa fer si el dia de demà fallen aquests pous, 
doncs el que han fet a Can Còdol ha estat pels problemes que han tingut aquest estiu, doncs 
durant aquest mandat no n’han parlat gens de l’aigua a cap comissió informativa. També diu 
que això de que el Sr. Canongia parlava de sequera perquè s’havia espatllat una bomba és 
fals, doncs van tenir dos anys de sequera reconeguda, és veritat que es va espatllar una 
bomba, però també és cert que hi havia sequera i és per això que va sortir el Sr. Canongia. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde qui diu que qui anava a sopar a cas del representat 
de l’ACA era el Sr. Canongia, doncs ell mateix ho va dir en un Ple, per tant es podia haver fet 
alguna cosa perquè això no es perdés. Es podria haver fet la part de Vacarisses, ja saben que 
les expropiacions de Viladecavalls i les de Terrassa no les podien fer. Explica que ells han fet 
ponts i han arribat a acords amb ajuntaments per aquest motiu, com per exemple el pont del 
Ventaiol que es recolza a Castellbell. Torna a dir que hi havia una addenda que el Sr. 
Hernandez anava signant per aquesta anualitat i no entén perquè no ho vetllaven, havent-hi 
documents, és lògic que quan no es van justificar els pagaments és denegués. El que haurien 
d’haver fet és exposar el problema de l’expropiació, que a més no afectaven a cap particular 
doncs eren vials, s’haurien d’haver mogut. Segueix dient que ells van aprovar el projecte, 
també van aprovar definitivament el projecte de la canonada ,doncs ells només van fer 
l’aprovació inicial, per tant no els pot dir que no han fet res. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que el Sr. Canongia va deixar tot el tema de l’aigua al 
Sr. Múrcia perquè li fes el traspàs,  però el Sr. Alcalde no va voler fer-lo. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde qui diu que els documents que entren a l’ajuntament 
s’han de registrar, sobretot si son tant importants, doncs ara es troben que no saben ni de qui 
és ni de quina data. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que per acabar vol dir que lamenta molt que el Sr. 
Alcalde no els truqui per telèfon i que faci servir a la seva secretaria d’intermediària, doncs a 
ella mateixa ,com a cap del principal partit de l’oposició, en tres anys i mig de legislatura no l’ha 
trucat mai. A més, diu que si aquest document no té registre, és perquè no és un estudi 
encarregat ni pagat per ells, i a la Universitat li podran donar més informació,  i el Tècnic Sr. 
Múrcia tenia tota la informació, pero al Sr. Alcalde no li ha preocupat el tema de l’aigua i no 
s’ha assegut a parlar amb el Sr. Múrcia 
 
Per acabar el Sr. Alcalde diu que no es pot alarmar a la població per un estudi que no està ni 
signat. I el que està clar es que no es tornarà a tenir una situació tant bona com la d’aquell 
moment amb el Sr. Hernandez, la construcció del CTR, l’ACA...i es va deixar perdre pels que 
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governaven en aquell moment. 
 
La Sra. Sánchez li respon que porta molt malament la critica.  
 
El Sr. Alcalde diu que sempre que alguna cosa sigui responsabilitat seva ho assumirà, però si 
no ho és no. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui informa que des del seu partit van fer gestions al Parlament 
per a que s’instal·lessin zones d’aparcament per a discapacitats a l’estació de Torreblanca, i 
finalment ho han aconseguit i ja està condicionada, el que corregeix aquesta falta de sensibilitat 
vers els ciutadans discapacitats. 
Per altra banda comenta que ja va parlar amb el Sr. Martin en relació al tobogan que hi ha a 
l’entrada de Can Serra que es troba malmès,  i també que al Passatge Gardènies les herbes 
fan ja un metre d’alçada. 
 
El Sr. Martin li respon que el tobogan ja està arreglat. 
 
El Sr. Méndez segueix dient que també al Passeig de les Gardènies , a l’alçada del número 15 
hi ha des de l’anterior legislatura una farola a un pal de fusta en que s’hauria de canviar al pal 
de ciment que es va fer al costat amb aquesta finalitat. 
Al Ventaiol, al parc infantil del carrer Congost, hi ha un gronxador que té una de les cadenes 
trencades ,amb el perill de que caigui,  i també al tobogan li falten esglaons. També al Ventaiol, 
al carrer Ebre, a l’alçada del número 3, hi ha un canvi de rasant i la visibilitat pels vehicles és 
reduïda , i per tant els veïns demanen que s’instal·li un mirall. També al carrer Ebre, cantonada 
amb el passatge Ebre, hi ha un forat i alguns veïns li han ensenyat els cops al cotxe de passar 
per allà. 
 
El Sr. Martin li respon que la màquina ja està treballant per la zona. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Méndez qui diu que a Torrelbanca II, a la cruïlla del carrer 
Fonts de Torreblanca amb Font de Sant Pere,  hi ha molta terra acumulada dels 
esllavissaments. 
 
El Sr. Martin li respon que ja tenen previst solucionar-ho. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui, adreçant-se a l’equip de govern, pregunta què en saben de la 
passarel·la de Can Serra, si han rebut alguna notificació de la Generalitat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’està mirant,  doncs al pas subterrani que hi ha a l’alçada de 
Construccions Moreno, si es treies una canonada que hi ha, es podria passar fàcilment. Una 
altra solució requeriria expropiar una mica de terreny del Sr.Moreno, però el problema és que 
s’haurien de fer unes cates del terreny, però el que està clar és que serà més fàcil baixar que 
pujar. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que ells també estan darrera del tema demanant reiteradament a 
la Generalitat que duguin a terme l’obra. 
 
El Sr. Alcalde respon que a la C-55 hi estan treballant i estan a l’espera de que els diguin 
alguna cosa. 
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Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui ,en relació a les obres d’urbanització del Ventaiol, diu 
que els agradaria saber la quantitat de gent que va anar a la reunió, quants van votar que sí, què 
costaran les obres...i també li agradaria saber el sentit de votar amb un codi de barres. 
 
El Sr. Alcalde respon que el tema del codi de barres era per saber els metres quadrats de la 
propietat del votant.  
 
Per altra banda, el Sr. Masana pregunta pel tema de Cal Ferrer Vell, si ja han parlat amb la 
propietat o no sobre declarar la finca bé cultural d’interès local  o no,  doncs es va deixar sobre la 
taula i volen saber si s’ha fet alguna gestió. 
 
També demana saber com estan les bases pel Casal de Cultura, què s’ha fet pel tema de la vila 
groga, com està la digitalització dels arxius, si s’ha fet alguna cosa per la moció que es va aprovar 
per l’IRPH, comenta que son mocions aprovades des de fa temps.  
Torna a reiterar que tenen instancies pendents de resposta, i que una resposta que li han donat 
recentment en relació als criteris per concedir subvencions a les entitats ha estat que es miri la 
pàgina web, el que considera que no és la resposta correcta i espera que amb els ciutadans no 
facin el mateix. 
 
El Sr. Masana segueix la seva intervenció dient que ,pel que fa al camp de gespa al Terme i a la 
pàgina web , encara parla de conveni, el que li agradaria que rectifiquessin. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja ho rectificaran.  
 
A més el Sr. Masana demana que facin  l’explicació de que no és un conveni i què significa que no 
ho sigui, a més tampoc hi ha acords, només es tracta d’una declaració d’intencions electoralista.   
 
Per altra banda els recorda que van demanar el cost de l’aparcament del carrer Cingle Gros i 
encara no el sap, i també li agradaria saber si hi ha algun acord signat amb el propietari. 
 
El Sr. Alcalde respon que no n’hi ha cap d’acord, que sempre s’hi ha aparcat allà. 
 
El Sr. Masana li respon que podria dir-li moltes coses que sempre s’han fet. El que demana és 
saber qui seria el responsable en cas que passés alguna cosa, com per exemple , si caigués una 
pedra. 
 
Adreçant-se al Sr. Alburquerque, li diu que va comentar que havia parlat amb uns tècnics de 
Diputació pel tema del mapa del patrimoni ,i li agradaria saber amb qui va parlar, que li expliqués el 
que li va explicar , per saber si va rectificar allò que estava malament del pou. 
 
El Sr. Masana afegeix que un cop més s’han saltat l’ordenança , perquè a la Sala dels Cups no s’hi 
pot menjar i ho han fet, i per tant si no volen complir una ordenança el que han de fer és canviar-la. 
 
Per altra banda diu que des de Cultura els van dir que els talladors de la vaca haurien de tenir el 
curs de manipulador d’aliments abans de que acabés l’any, i com que només queda un mes, els hi 
vol recordar. 
 
Per acabar el Sr. Masana diu que les obres que s’estan fent davant de la Fabrica impedeixen 
circular per la vorera, i ell mateix que va amb cotxet ha de posar-se pel mig de la carretera, quan 
tenen l’altre banda de la vorera en que podrien prohibir aparcar durant els dies que duri l’obra. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui ,en relació al Ventaiol ,diu que es van enviar cartes als veïns i es 
vol mirar de fer el mateix sistema que a la Coma, o sigui , fer un projecte parcial. Per altra banda, 
pel que fa a l’aigua, Sorea té uns preus molt elevats per tocar la xarxa, i per tant intentaran que 
entri alguna concessionària. Afegeix que no tenen números definitius i que faran les assemblees 
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que calgui amb els veïns, però encara no pot parlar de preus, però intentaran que surti com a La 
Coma. Segueix dient que segurament al Camí de la Creu el preu sigui una mica millor, perquè es 
vol que l’aigua funcioni conjuntament amb el Ventaiol i evitar un nou dipòsit, noves instal·lacions... 
Explica que a la reunió van votar unes 120 persones ,de les que unes 30 van votar que es fessin 
les obres d’una manera total, uns 80 que es fes de manera parcial, un parell en blanc i 6 nuls. 
 
Intervé le Sr. Masana qui diu que no es pot fer votar a la gent sense saber que val. 
 
El Sr. Alcalde respon que volien la opinió de la gent respecte a fer les obres total o parcial i se’ls va 
explicar que a la Coma sortia per uns 12 o 13 € el m2, que és el que es vol també pel Ventaiol. 
Explica que Sorea els està fent uns preus molt elevats i per tant parlaran amb ells o amb Aigües de 
Terrassa. 
 
El Sr. Masana demana si es demanarà alguna subvenció. 
 
El Sr. Alcalde respon que si, que quan surtin en demanaran fins i tot com va dir el Sr. Méndez a la 
Comunitat Europea. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que de 300 parcel·les que hi ha al Ventaiol, només van votar 
120 persones, per tant no és ni la meitat. 
 
El Sr. Alcalde explica que al Casal hi havia 220 persones, però igual que al 9 N no va venir tothom, 
va venir un terç i ja es representatiu, per tant al Ventaiol passa el mateix, tothom va rebre l’escrit i 
qui ha volgut , ha votat. Afegeix que el Ventaiol es la última urbanització gran que queda per 
urbanitzar i per tant s’ha de fer. 
 
Per altra banda ,en relació al camp de futbol, el Sr. Alcalde explica que és vàlid totalment igual que 
els acords dels cànons nous que s’estan pagant des del 2011, i si cal portaran al Sr. Gallego al 
jutjat. 
 
El Sr. Masana respon que no podran, doncs el que han de fer és signar un conveni, per a que els 
acords siguin vàlids. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja s’ho miraran. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui en relació al tema de la vila groga diu que ja s’està fent tot. 
 
El Sr. Masana diu que li sorprèn que si això es fa com és que els centres d’ educació no sabien 
que hi havia aquesta moció aprovada. 
 
El Sr. Gibert respon que l’aprovació de la moció es va passar a les AMPAS i també es va  penjar a 
la web, per tant ho sap tota la comunitat educativa i  tots els veïns de Vacarisses. 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui , en relació al tema de Cal Ferrer Vell diu que ara 
comencen a treballar-lo, a veure que en diuen els propietaris. Pel que fa a les bases del Casal, 
n’estan parlant, doncs el que no volen és que torni a ser el que va ser i per tant han de pensar-hi. 
Pel que fa al tema de l’arxiu diu que ha parlat amb la Diputació i li han comentat que l’I-ARXIU no 
començarà fins el primer trimestre del 2015 i ,en relació a la digitalització, diu que va parlar amb 
l’arxivera i es començaran a digitalitzar les actes des del 1800 en endavant,  i amb la 
documentació malmesa es farà un estudi per si s’ha de restaurar o mirar què es pot fer per 
recuperar-la. Afegeix que un informe de l’arxivera conclou que l’arxiu de Vacarisses, en general, no 
està malament, només hi ha alguna caixa amb documentació doblegada perquè s’ha arxivat 
malament. Segueix dient que es parlarà amb l’empresa que ho faci per saber què ens pot costar 
digitalitzar altres documents que vagin sorgint, que no siguin actes. 
En relació al mapa del patrimoni diu que ell personalment no va parlar amb ningú, sinó que ha 
estat la tècnica la que ha fet gestions amb la Diputació, i va ser un tècnic el que li va explicar que si 
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primer es presenta un mapa però a l’hora de dur-lo al ple, al decret de l’alcaldia no figura una finca 
en concret, és perquè s’ha parlat amb el propietari i s’ha tret, cosa que passa sovint. Explica que 
aquí no els consta cap al·legació de la propietària i és per això que ell li va demanar si en sabia 
alguna cosa. 
 
El Sr. Masana respon que el Sr. Alburquerque al darrer ple va dir que ell mateix havia parlat amb 
un tècnic de Diputació i el que vol saber és amb qui va parlar, doncs ara ho explica així, però es va 
parlar d’una altra manera, tant de Cal Ferrer Vell com del Pou. Afegeix que el que ell demana és 
que inclogui el Pou on toca.  
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui ,en relació al curs de manipulador d’aliments, diu que es farà cap 
al mes de març i segurament anirà adreçat a tothom qui ho vulgui, incloent-hi els organitzadors de 
la Festa de la Vaca. 
 
Intervé de nou el Sr. Masana qui pregunta perquè no es va retransmetre l’últim ple extraordinari. 
 
El Sr. Alburquerque respon que per un error a l’hora d’iniciar la gravació no es va gravar. 
 
 
Intervé el Sr. Reollo qui explica que a la porta de l’Institut ,on s’exposen els horaris dels autobusos, 
caldria fer una vitrina com la del camp de futbol per poder exposar també tots els actes que es 
facin al municipi. 
Adreçant-se al regidor de cultura torna a dir-li que el programa estrella a la radio és la 
retransmissió del ple,  i demana que a la web es faci un postcat, o sigui que es pugui accedir a la 
gravació  del  ple per a que tothom pugui escoltar-los. 
 
El Sr. Alburquerque explica que ja s’ha pensat fer-ho, però que com que pesen molt s’han de 
retallar i estant estudiant com fer-ho. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Reollo qui demana al Sr. Masana si amb la moció de la 
digitalització estava inclosa la consulta de documents històrics a través del web, com es fa per 
exemple a la Biblioteca Nacional de España. 
 
El Sr. Alcalde respon que cada vegada és més complicat publicar coses, pel tema de protecció de 
dades. 
 
El Sr. Alburquerque diu que des de la web s’informarà a la població, especialment a estudiants ,per 
a que sàpiguen que hi ha a l’arxiu, per si volen fer alguna recerca. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Reollo qui demana si es podria gravar la feina que farà l’empresa 
que començarà a digitalitzar les actes des del 1800 i penjar el vídeo al youtube. 
 
El Sr. Alburquerque respon que no hi ha cap problema en fer-ho. 
 
El Sr. Serna respon en relació als horaris d’autobusos de l’institut i diu que tot és provisional, es va 
penjar només per informar dels canvis d’horaris, per tant ara ja es pot despenjar doncs els 
estudiants ja se’ls saben. 
 
Pren la paraula la  Sra. Sánchez qui ,en relació al camp de gespa ,diu que igual que Esquerra 
consideren que cal que es signi un conveni per les dues parts, doncs entenen que el fet de que hi 
hagi una declaració d’intencions per part d’una empresa que està fent EROS...... i no saben que 
passarà d’ara fins el 2016. Per altra banda els demana perquè parlen del 2016 i no del 2015, i 
pregunta què és el que impossibilita fer el camp al 2015, i també vol saber si ja han fet els càlculs 
del cost per l’ajuntament de la xarxa de reg, manteniment del camp, etc... 
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En relació a la reunió al Ventaiol, la Sra. Sánchez pregunta perquè no s’ha penjat la informació a la 
web tal com es va fer amb La Coma. 
 
Adreçant-se al Sr. Alburquerque, li demana els costos generats des de la posada en marxa de la 
ràdio, separant la inversió inicial de les despeses generades per exercici. 
 
Per altra banda pregunta al Sr. Gibert si és cert el que els ha arribat de que obliguen als pares a fer 
el llit dels infants i si existeix alguna normativa que reguli això. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que no creu que hi hagi cap problema amb el Grup Hera per 
signar un conveni, i per tant ja es parlarà. Pel que fa a l’any, es parla del 2016 perquè és quan li 
anava bé a l’empresa per la tresoreria. Diu que pel que fa a les despeses per l’ajuntament encara 
no han fet càlculs, explica que per un camp de futbol normal recorda que les aportacions per aigua 
i equipaments pujaven uns 50 o 60 mil € i la resta sons uns 250.000 €,  sense comptar beneficis 
industrials ni IVA. 
 
Pel que fa a les obres del Ventaiol explica que no s’ha penjat res per descuit, però que a la gent 
que es va quedar a la reunió i es va interessar ja se’ls hi va explicar. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que, de totes maneres, és una informació que s’hauria de fer 
publica,  per respecte als veïns del Ventaiol, doncs hi ha molta gent que potser no va poder anar-
hi. 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui explica que al Consell de Comunicació de l’any passat ja 
va donar les dades que li demana, però ja li farà arribar amb les noves inversions. 
 
La Sra. Sánchez demana si es pot saber l’índex d’audiència. 
 
El Sr. Alburquerque diu que no hi ha cap manera de saber-ho, només les empreses grans fan 
enquestes. Explica que només quan es fa publicitat, segons els resultats d’aquesta,  es pot tenir 
una idea. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui en relació als llits de l’Escola Bressol diu que no en sap res, però li 
estranya molt que obliguin als pares, una altra cosa es que demanin col·laboració, de totes 
maneres parlarà amb la tècnica per esbrinar-ho. 
 
 
 
Essent les 22 hores i 50 minuts, el senyor alcalde president dóna per finalitzada la sessió de la 
qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 Salvador Boada i Guàrdia  Joan Amengual i Tomé 
 
 
 
 


