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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 29 DE 
NOVEMBRE DE 2012 
 
 
Vacarisses, 29 de novembre de 2012, essent les 20:00 hores del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell 
Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 
 
 
Presideix 
                                                                        
Salvador Boada i Guàrdia , l’Alcalde.   
 
Regidors 
 
Josep Maria Gibert i Castellet, 1r  tinent d’alcalde 
Salvador Martín Martín, 2n  tinent d’alcalde 
Pedro Roque Serna González, 3r tinent d’alcalde 
Anna Maria Singla Sangrà 
Martí Llorens Morraja 
Lluís Alburquerque Alavedra 
Eva Arambarri Viladerrams 
Laura Sánchez López 
Xavier de la Vega Ibáñez 
Antoni Masana i Ubach 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 

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

1.1.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDIN ÀRIES CELEBRADES EL 
DIA 26 DE JULIOL DE 2012 I EL DIA 27 DE SETEMBRE DE  2012, I 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 201 2. 

 
Intervé el Sr. Secretari qui explica les rectificacions demanades pel Sr. Masana en l’anterior Ple 
relatives a l’acta de 26 de juliol. Per una banda hi havia una frase inacabada, la qual no s’ha fet 
constar amb el vist-i-plau de tothom, i per l’altra hi havia discrepàncies en una intervenció del 
Sr. Serna de la que el Sr. Masana ha sol·licitat per escrit que consti de la següent manera: 
 

“ Sr. Masana:  A més a més, com li van demanar? Li van demanar per instància hi va haver 
una instància en la qual li demanaven? 
Sr. Serna:  Si, si. 
Sr. Masana: Ho he mirat i no hi havia cap instància. Ho he mirat i no hi havia cap instància. 
Sr. Serna:  És una petició. 
Sr. Masana: vostè m’acaba d’enganyar” 
 

Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que com que ja hi ha hagut altres casos amb el senyor 
regidor, i no només amb ell, “de que si ha dit o deixa de dir”, va voler escoltar l’acta. Diu que ell 
no n’havia escoltat mai cap i que se sent molt bé i que això és el que diu literalment. 
Segueix dient que ja sap que diu el ROM i demana que d’ara en endavant es faci una 
transcripció literal. 
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El Sr. Boada li respon que no es faran actes íntegrament i que quan no estigui d’acord amb 
alguna acta ja sap com ha de fer-ho. 
  
El Sr. Serna diu que això que ha presentat el Sr. Masana és cert, però que t’he una explicació 
que a més a més està reflectida a l’acta. Explica que el Sr. Masana li va preguntar qui obria el 
pavelló i ell li va respondre que era ell mateix  qui obria; desprès li va demanar quan s’obria la 
piscina i ell va respondre que del 16 de juny al 16 de setembre i que excepcionalment aquest 
any s’obria el 15 de les 5 a les 9 hores, per una petició del pre-benjamí del Club Esportiu, i que 
el Club va pagar. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que per això demana que rectifiqui. 
 
El Sr. Serna diu que ell va dir que hi havia una petició del pre-benjamí del Club Esportiu i que el 
Club va pagar el cost del socorrista i del servei de neteja; va tornar a prendre la paraula el Sr. 
Masana per dir que, per una banda, hi ha tractes de favor i per altra hi ha una responsabilitat 
del Sr. Serna. El Sr. Serna li respon que ell seria el responsable en el cas de que hi hagués 
alguna responsabilitat. Segueix dient que pel que fa al tema de la piscina el Sr. Masana va dir 
que el dia 15 els benjamins que hi havia a la piscina eren de 40 i 50 anys i que semblava més 
aviat una festa i fins i tot algú va acabar vestit a la piscina, quan hi ha una ordenança que ho 
impedeix, i la seva pregunta va ser si qualsevol de les entitats pot demanar la piscina si paga la 
neteja i el socorrista, quan no existeix cap ordenança que ho reguli; també demanà saber si 
aquesta entitat va fer una instància per escrit a l’Ajuntament i llavors ell va respondre “si, si”, 
dient-li que ja sabia el que li estava preguntant però no que si hi havia una instància, que no, 
que abans ja havia dit que no era una instància sinó una petició, però que si el Sr. Masana 
aquest “si, si”  vol agafar-lo com que és que si hi ha una instància es un altre tema. 
 
El Sr. Masana li respon que no és que ell ho agafi així sinó que dos “si” no neguen, que en tot 
cas dues negacions si que son una afirmació 
 
El Sr. Serna diu que aquests dos “si” no afirmen perquè anteriorment ja ho havia aclarit, però 
que de totes maneres les ordres que ell li ha donat al Sr. Secretari és que faci constar el que 
diu la cinta i que no passa res. 
 
El Sr. Masana li respon que moltes gràcies. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovada l’acta del 26 de juliol amb l’esmena i les altres dues actes 
tal com son, per unanimitat dels assistents presents a les esmentades sessions. 
 
 

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

A FAVOR  x  x  x  x x   x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA  D’APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE 

CRÈDITS MITJANÇANT DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
 
  

Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplements 
de crèdit. 
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1. Per decret de l’Alcaldia de data 15 de novembre pel que es proposa la modificació de 
crèdits dins el pressupost vigent així com els informes obrants en l'expedient. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació  per a les quals la 
consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar 
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria 
per a despeses generals  amb subjecció a les disposicions vigents. 

 
3. Despeses que cal finançar: 

 

MODIFICACIONS 
   PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA concepte Import 

441 223 Transports 2.957,96 euros 
 
151 600 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 22.247,27 euros 

   

TOTAL 25.205.23 euros 
 

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

Romanent Líquid de tresoreria no afectat i disponible:        
 
25.205,23 euros 

 

FONAMENTS DE DRET 

 
1.  La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

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

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

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

4.  D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats 
locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al 
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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 (nota 2). 

 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
novembre de 2012, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció de 
l’acord següent 

 

A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar  mitjançant  

romanent de tresoreria per a despeses generals.  

 

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

 

El Sr. Alcalde explica que tal com es va dir a les comissions informatives, del romanent de 
Tresoseria de 25.205, 23 euros s’incorporen al pressupost 2.957,96 per la partida de transports 
motivat per la modificació de l’IVA i per l’Organisme de Gestió Tributaria 22.247,27 euros, i 
demana si algú necessita algun aclariment. 

Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat dels presents. 

       

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

A FAVOR  x  x  x  x  x  x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 

 

1.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NO DISPONIBILITAT D E CRÈDIT DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL PERS ONAL AL SERVEI 
DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES. 

  
  

Vist el decret de l’Alcaldia de data 16 de novembre en que es proposa la no disponibilitat de 
crèdits dins del pressupost vigent, així com els informes obrants en l'expedient, pels import que 
es detallen a continuació i que obeeixen als crèdits corresponents a la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012 del personal al servei de l’Ajuntament de Vacarisses. 
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   PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA  Import 
  132 . 12003    RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL 622,30 
 . 132 . 12004    RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL 5.269,88 
 . 132 . 12006    TRIENNIS POLICIA LOCAL 632,30 
 . 132 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI POLICIA LOCAL 3.256,18 
 . 132 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC POLICIA LOCAL 11.776,33 
 . 132 . 12404    RETRIBUCIONS POLICIA LOCAL PRACT/INTERIN 5.037,33 
 . 132 . 15000    PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL 1.295,67 
 . 151 . 12001    RETRIBUCIONS BÀSIQUES URBANISME 699,38 
 . 151 . 12003    RETRIBUCIONS BÀSIQUES URBANISME 2.489,20 
 . 151 . 12006    TRIENNIS URBANISME 523,65 
 . 151 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI URBANISME 1.774,80 
 . 151 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC URBANISME 2.926,83 
 . 151 . 12103    ALTRES COMPLEMENTS URBANISME 285,00 
 . 151 . 13000    RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL URBANISME 781,42 
 . 151 . 13002    RETRIBUCIONS COMPL. LABORAL URBANISME 1.059,60 
 . 161 . 12004    RETRIBUCIONS BÀSIQUES BRIGADA 2.368,56 
 . 161 . 12006    TRIENNIS BRIGADA 194,53 
 . 161 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI BRIGADA 1.037,38 
 . 161 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC BRIGADA 1.582,60 
 . 161 . 12404    RETRIBUCIONS FUNCIONARIS INTERINS BRIGAD 1.268,34 
 . 161 . 15000    PRODUCTIVITAT SERVEI D'AIGUA 573,38 
 . 172 . 12001    RETRIBUCIONS BÀSIQUES MEDI AMBIENT 699,38 
 . 172 . 12004    RETRIBUCIONS BÀSIQUES MEDI AMBIENT 590,49 
 . 172 . 12006    TRIENNIS MEDI AMBIENT 128,94 
 . 172 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI MEDI AMBIENT 608,55 
 . 172 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC MEDI AMBIENT 1.246,52 
 . 172 . 12103    ALTRES COMPLEMENTS MEDI AMBIENT 94,74 
 . 172 . 15000    PRODUCTIVITAT MEDI AMBIENT 220,25 
 . 232 . 13000    RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL PROM. SOCI 611,52 
 . 232 . 13002    RETRIBUCIONS COMPL. LABORAL PROM. SOCIAL 713,76 
 . 232 . 13100    RETRIBUCIONS LAB. TEMPORAL SERV. SOCIALS 4.898,43 
 . 241 . 12001    RETRIBUCIONS BÀSIQUES FOMENT OCUPACIÓ 699,38 
 . 241 . 12006    TRIENNIS FOMENT OCUPACIÓ 76,05 
 . 241 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI FOMENT OCUPACIÓ 349,93 
 . 241 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC FOMENT OCUPACIÓ 483,86 
 . 241 . 12103    ALTRES COMPLEMENTS FOMENT OCUPACIÓ 47,50 
 . 320 . 12001    RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDUCACIÓ 699,38 
 . 320 . 12006    TRIENNIS EDUCACIÓ 50,70 
 . 320 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI EDUCACIÓ 417,25 
 . 320 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC EDUCACIÓ 743,25 
 . 320 . 12103    ALTRES COMPLEMENTS EDUCACIÓ 47,50 
 . 321 . 12004    RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDUCACIÓ 1.187,58 
 . 321 . 12006    TRIENNIS EDUCACIÓ 88,65 
 . 321 . 12100    COMPLEMENT DE DESTÍ EDUCACIÓ 520,14 
 . 321 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC EDUCACIÓ 793,48 
 . 321 . 13000    RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL EDU. ESCOL 10.299,94 
 . 321 . 13002    RETRIBUCIONS COMPL. LABORAL EDU ESCOLES 9.478,32 
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 . 321 . 13100    RETRIBUCIONS LAB. TEMPORAL EDU. ESCOLES 380,50 
 . 321 . 15000    PRODUCTIVITAT EDU. ESCOLES 476,72 
 . 324 . 13100    RETRIBUCIONS LAB. TEMPORAL ESCOLA DE MUS 7.943,30 
 . 332 . 13000    RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL BIBLIOTECA 1.028,46 
 . 332 . 13002    RETRIBUCIONS COMPL. LABORAL BIBLIOTECA 859,40 
 . 334 . 13000    RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL CULTURA 731,86 
 . 334 . 13002    RETRIBUCIONS COMPL. LABORAL CULTURA 1.053,70 
 . 334 . 15000    PRODUCTIVITAT CULTURA 60,32 
 . 339 . 12001    RETRIBUCIONS BÀSIQUES JOVENTUT 699,38 
 . 339 . 12006    TRIENNIS JOVENTUT 50,70 
 . 339 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI JOVENTUT 349,93 
 . 339 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC JOVENTUT 483,86 
 . 339 . 12103    ALTRES COMPLEMENTS JOVENTUT 47,50 
 . 339 . 13100    RETRIBUCIONS LAB. TEMPORAL JOVENTUT 944,89 
 . 341 . 12001    RETRIBUCIONS BÀSIQUES ESPORTS 648,87 
 . 341 . 12006    TRIENNIS ESPORTS 47,04 
 . 341 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI ESPORTS 407,94 
 . 341 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC ESPORTS 593,39 
 . 341 . 12103    ALTRES COMPLEMENTS ESPORTS 44,07 
 . 920 . 12000    RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS GENERALS 684,36 
 . 920 . 12001    RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS GENERALS 699,38 
 . 920 . 12003    RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS GENERALS 1.059,64 
 . 920 . 12004    RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS GENERALS 3.184,30 
 . 920 . 12005    RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS GENERALS 548,47 
 . 920 . 12006    TRIENNIS SERVEIS GENERALS 843,35 
 . 920 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI SERVEIS GENERALS 3.289,58 
 . 920 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS GENERALS 7.428,38 
 . 920 . 12103    ALTRES COMPLEMENTS SERVEIS GENERALS 460,36 
 . 920 . 12404    RETRIBUCIONS FUNCIONARI INTERÍ SERV. GEN 1.339,74 
 . 920 . 13100    RETRIBUCIONS LAB. TEMPORAL SERV.  GENERA 2.598,31 
 . 920 . 15000    PRODCUTIVITAT SERVEIS GENERALS 195,34 
 . 931 . 12001    RETRIBUCIONS BÀSIQUES POL. ECO I FISCAL 699,38 
 . 931 . 12003    RETRIBUCIONS BÀSIQUES POL. ECO I FISCAL 622,30 
 . 931 . 12004    RETRIBUCIONS BÀSIQUES POL. ECO I FISCAL 590,49 
 . 931 . 12006    TRIENNIS POL. ECO I FISCAL 225,10 
 . 931 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI POL. ECO I FISCAL 1.003,33 
 . 931 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC POL. ECO I FISCAL 1.895,06 
 . 931 . 12103    ALTRES COMPLEMENTS POL. ECO I FISCAL 142,24 
 . 931 . 15000    PRODUCTIVITAT POLITICA ECONÒMICA I FISCA 895,61 
 . 932 . 13000    RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL GEST. TRIB 629,25 
 . 932 . 13002    RETRIBUCIONS COMPL. LABORAL GEST. TRIBUT 793,45 
 . 932 . 15000    PRODUCTIVITAT GESTIÓ TRIBUTARIA 19,00 
 . 934 . 12003    RETRIBUCIONS BÀSIQUES TRESORERIA 622,30 
 . 934 . 12006    TRIENNIS TRESORERIA 90,92 
 . 934 . 12100    COMPLEMENT DE DESTI TRESORERIA 394,79 
 . 934 . 12101    COMPLEMENT ESPECIFIC TRESORERIA 888,57 
 . 934 . 12103    ALTRES COMPLEMENTS TRESORERIA 47,50 
  129.992,48 
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FONAMENTS DE DRET 

Vist que L’article 2 del  Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de juliol, de mesures par garantir la 
estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.” Estableix el següent: 

“Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector 
público.En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones 
en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la 
supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento 
específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.” 

 
Que el 5 de setembre de 2012 es va emetre una nota informativa del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, en relació a l’aplicació del esmentat article, que establia la obligació de: 
 

1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits  que s’hagin previst per l’abonament de les 
esmentades pagues. 

2) Afectar aquests crèdits en la finalitat que en el propi article esmenta (  aportacions a plans 
de pensions o similars), sense que puguin destinar-se a cap altre objectiu, ni pel present 
exercici , ni exercicis futurs. 

 
Que en data 23 d’octubre de 2012 la Secretaria General del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques emet una nota informativa de modificació de la nota informativa de 5 de setembre, en 
que redacta en el següents termes: 
 
El apartado1 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012", Paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012 del personal del sector público", establece la obligación de reducir las 
retribuciones anuales de 2012 del personal al servicio del sector público, en el importe 
correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre. 
 
Addicionalment l’article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’estat pel 2012, 
estableix, la supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de complemento 
específic o equivalents, corresponents al mes de desembre. 
 
En l’aparta 4 de l’esmentat article 2 del real Decret-Ley 20/2012, “ las cantidades derivadas de la 
supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o 
pagas adicionales equivalentes de acuerdo con Io dispuesto en  este artículo se destinarán en 
ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo 
que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera y en los términos y 
con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos". 
 
A tals efectes descrits, la nota informativa de 23 d’octubre de 2012, per donar compliment de 
l’objecte de dèficit para 2012 del conjunt de les administracions públiques, es procedeix a : 
 
Bloquejar els crèdits corresponents en l’import de les quantitats que correspongui a percebre en el 
mes de desembre, conseqüència de la supressió de la paga del mes de desembre, conseqüència 
de la supressió tant de la paga extraordinària, com de l apaga addicional de complement específic 
o pagues addicionals equivalents de l’esmentat mes, mitjançant un acord de no disponibilitat. 
 
Per tal de declarar com no disponibles aquest crèdits, les Entitats locals han de dictar, per l’import 
corresponent, Acords de no disponibilitat, de conformitat amb el que disposa l’article 33 del Real 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual correspon la declaració de no disponibilitat 
d’aquests crèdits, així com la seva reposició a disponible al ple de l’entitat. 
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Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
novembre de 2012, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Declarar no disponible de crèdit, immobilitzant la totalitat del saldo pressupostari, 

l’import de 129.992,48 euros corresponent  a la quantitat  de les retribucions de la 
paga extraordinària  que correspondria a percebre el mes de desembre de 2012. 

 
SEGON.-  La declaració de no disponibilitat no suposa la anulació del crèdit, si no que del 

saldo declarat no disponible no es podran aprovar autoritzacions de despeses ni 
transferències de despesa. 

 
 
 
El Sr. Boada explica que tal com es va explicar a les comissions informatives, el Ministeri 
d’Hisenda recomana que passi pel Ple la no disponibilitat de la paga extra per part dels 
treballadors. 

El Sr. Masana diu que ells hi votaran en contra i que ja debatran després la moció que han 
presentat sobre aquest tema. 

El Sr. Boada explica que la paga extra de Nadal de tots el treballadors de l’ajuntament no es 
pagarà perquè el Ministeri d’Hisenda ha dit que no es pagui, tot i que l’ajuntament de 
Vacarisses tingui diners per fer-ho. 

Intervé el Sr. Méndez  que vol fer una correcció, no és que no es pagui, sinó que s’aplaça el 
pagament. 

El Sr. Boada aclareix que el que diu el Decret és que el 2015 es podrà destinar aquest import a 
un pla de pensions pels treballadors, i que ja es veurà si el 2015 els treballadors la 
recuperaran. 

El Sr. Reollo diu que l’esser humà té la particularitat de que treballa sempre per costums, que 
saben que no poden fer efectiva aquesta paga als treballadors de l’ajuntament igual que molta 
altra gent, però que hi ha d’altres ajuntaments que estan desvinculant una paga de productivitat 
que ell ignora si es paga als empleats d’aquest ajuntament. 

Pren la paraula el Sr. Boada qui li demana al Sr. Reollo que es tracti aquest tema a la següent 
moció. 

El Sr. Reollo demana acabar d’explicar que aquests ajuntaments estan transportant aquesta 
paga del març o l’abril al mes de gener per no deixar sense fons a les famílies, i diu que no sap 
si ells han tingut en compte aquesta idea i si es podria aplicar a aquest ajuntament. 

Intervé la Sra. Sánchez qui explica que tot i que saben que es tracta d’una mesura que ve del 
govern central i que l’han de complir, hi estant totalment en contra, doncs encara que el Sr. 
Méndez digui que només s’ajorna, en principi no la cobrarà ningú i s’han d’immobilitzar aquests 
diners i no se sap que passarà perquè no han donat cap ordre en aquest sentit. Però el que si 
saben és que en aquest ajuntament malgrat no tenir problemes econòmics i tot i estar sanejat 
els seus treballadors no cobraran la paga i això és molt injust. A més segueix explicant que hi 
ha hagut ordres i contraordres ministerials que en certs moments han dit una cosa i en d’altres 
moments han canviat d’opinió, quan ningú sabia si aquests diners es podrien fer servir per 
eixugar dèficits i deutes, ara sembla ser que sí, però és molt injust doncs hi ha ajuntaments 
amb dèficits i deutes i d’altres que no en tenen. Per acabar diu que per filosofia hi votaran en 
contra. 

El Sr. Boada, en resposta al Sr. Reollo explica que al febrer hi ha la paga de puntualitat i 
assistència i que s’està treballant per avançar-la al gener, i que això s’està trametent aquí però 
no ho saben ni els treballadors. 
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El Sr. Reollo diu que ell particularment no sabia ni que existís aquesta paga ni quan es fa 
efectiva. 

Es sotmet a votació i resta aprovada amb el següent resultat. 
 

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

A FAVOR  x        x  x 

EN CONTRA    x  x x      

ABSTENCIONS             
 
 
 

1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RENÚNCIA AL COBRAM ENT DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 PER PART  DELS 
CORPORATIUS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ TOTAL O PARCIAL. 

 

A l’empara del que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la Llei 14/2000 de 29/12, en concordança amb l'article 166.1 i 162 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 amb l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per Decret de 
l’Alcaldia  núm. 170/2011, de 22 de juny de 2011, i Decret de l’Alcaldia núm. 308/2011, de 27 
d’octubre de 2011 , ratificats per acords del Ple de l’Ajuntament  en sessió extraordinària del dia 
7 de juliol de 2011 i en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2011 respectivament, es va 
resoldre establir el règim de dedicació total o parcial dels membres de la Corporació, 
determinant les retribucions brutes mensuals a percebre en catorze pagues, dotze 
corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre, actualitzant-se anualment en la quantia que determini la Llei 
de Pressupostos de cada exercici per al personal al servei de l’administració. 
 
L’article 2 del Reial Decret-llei  20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix que se suprimeix durant el 2012 la 
paga extraordinària del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o 
pagues addicionals equivalents del mes de desembre, del personal del sector públic.  
 
Davant la norma a aplicar per imperatiu legal al personal al servei d’aquest Ajuntament, tenim 
ànim de transmetre’ls la nostra inquietud per greuge que ens consta els ocasionarà la reducció 
retributiva,  i fer-los palès el nostre rebuig de la mesura. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
novembre de 2012, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Renunciar, per la condició de membres de la Corporació que exercim el nostre 

càrrec en el règim de dedicació total o parcial,  al cobrament de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012, en el mateixos termes i efectes que 
el personal al servei d’aquest Ajuntament. 

 
 
El Sr. Boada diu que igual que els treballadors, els càrrecs electes que tenen la paga 
extraordinària tampoc cobraran la paga de Nadal. 
 



 10

Intervé el Sr. Méndez qui vol aplaudir la mesura, felicitar a l’equip de govern per aquesta 
decisió, i diu que evidentment hi votarà a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que ells s’hi abstindran donat que voten en contra de la 
mesura anterior i aquesta es deriva de l’altra. No voten en contra per no anar en contra de la 
seva voluntat, però si que s’hi abstenen. 
 
La Sra. Sánchez diu que ho troben bé com a mostra de solidaritat amb els treballadors, i que 
volen saber a que es destinaran aquests diners, doncs en el cas dels treballadors es vincula a 
la llei i queda molt clar però en el cas d’ells que es tracta d’una mesura voluntària volen saber a 
que es destinaran i en tot cas volen proposar que vagin a serveis socials.  
 
El Sr. Boada li respon que repercutirà en els treballadors, que s’està estudiant la manera i ja 
l’informarà quan ho tinguin clar. 
 
Es sotmet a votació i resta aprovada amb el següent resultat 
 
 

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

A FAVOR  x      x  x x  

EN CONTRA             

ABSTENCIONS    x  x       
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ACTA  DE LES OPERACIONS DE 

DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLB ELL I EL VILAR I 
DE VACARISSES. 

 
En data 2 de juliol de 2012,  la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya ens comunica que, d’acord amb l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del Mapa municipal i comarcal de 
Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorial dels termes municipals i 
de les demarcacions comarcals. 
 
A l’efecte, ens varen fer avinent que escau iniciar l’elaboració del mapa municipal de Castellbell 
i el Vilar, Monistrol de Montserrat i Mura, per la qual cosa ens instaren a iniciar el corresponent 
expedient de delimitació del nostre terme municipal. 
 
De conformitat amb el previst a l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament en sessió 
ordinària del dia 26 de juliol de 2012, acordà d’inici de l’expedient de delimitació del terme 
municipal de Vacarisses  amb els de Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat i Mura, 
actuant com a representants de la Corporació a la corresponent Comissió Municipal de 
Delimitació els membres nomenats en sessió extraordinària celebrada el 7 de juliol de 2011. 
 
Atès que l’esmentat acord fou comunicat a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i als 
Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat i Mura, alhora que es publicà al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina Web municipal a efectes de notificació als 
propietaris de les finques afectades. 
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Atès que la Direcció General d’Administració Local, mitjançant escrit de 27 de setembre de 
2012, comunica que el dia 30 d’octubre de 2012 ha estat assenyalat com a data d’inici de les 
operacions de delimitació entre el municipi de Castellbell i el Vilar i Vacarisses, a l’efecte de 
formalitzar l’acta corresponent, segons estableix l’article 30.1 de l’esmentat Decret. 
 
Estesa l’acta de les operacions de delimitació entre els dits termes municipals, en la qual 
consten com assistents representants de les comissions d’ambdós municipis,  representació de 
la Generalitat de Catalunya, i veïns afectats. 
 
Vist que l’article 31.3 del Decret 244/2007 disposa que l’acta corresponent a les operacions de 
delimitació amb els seus documents complementaris se sotmetran al Ple dels ajuntaments 
afectats, per tal que acordin la seva aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres . 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 19 
de novembre de 2012, va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 

Castellbell i el Vilar i de Vacarisses, formalitzada el dia 30 d’octubre de 2012, i els 
documents complementaris. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del  

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
El Sr. Llorens explica que Catalunya, a través del Departament de Governació, impulsa la 
redefinició dels límits entre municipis i que, en aquest cas, ha arribat l’actuació a nivell de la 
comarca del Bages. Van estar convocats el dia 30 d’octubre de 2012 a l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, on van comparèixer l’alcalde de Vacarisses , l’alcaldessa de Castellbell i el 
Vilar, els regidors corresponents de l’àrea, tècnics dels ajuntaments, també hi havia 
representació de la Generalitat de Catalunya i havien estat convocats els propietaris d’aquelles 
finques on havien fites per fixar amb precisió la seva delimitació. Segueix explicant que no va 
haver-hi cap conflicte, es va aixecar una acta i es preceptiu que s’aprovi pel ple aquesta acta 
que va ser aprovada entre propietaris i els dos ajuntaments, que determinen entre un i l’altre un 
límit que és dels que s’està redefinint, doncs els límits anteriors havien estat definits el 1918, i 
amb els mitjans tecnològics que es disposen a l’actualitat es determinen les fites amb molta 
més precisió que fa cent anys. El que es preceptiu és que el Ple ratifiqui aquesta acta aprovada 
el 30 d’octubre a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. 
 
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  x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
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1.6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT D’APROVAC IÓ INCIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVE I DE 
MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES PÚBLICS DE VACARISS ES. 

 
 
Tot i que la Llei no determina que el servei de menjador escolar sigui de competència municipal, i 
conseqüentment l'article 67 del Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya no el 
recull com a servei mínim obligatori, sí que l'article  25 de la Llei Reguladora de les Bases del 
Règim Local preceptua que el Municipi per a la gestió dels seus interessos  i l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
El Govern de la Generalitat va dictar el Decret 219/1989, d’1 agost, el que estableix la delegació de 
determinades competències de la Generalitat a favor de les comarques, en matèria 
d’ensenyament, entre les quals es troba la gestió del servei escolar de menjadors. En compliment 
d’aquesta normativa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, en data 1 de juliol de 1999, signen un conveni de delegació de 
competències de prestacions en matèria d’ensenyament. L’article 10 del Decret 160/1996, de 14 
de maig, pel qual es regula el servei de menjadors en els centres públics docents del Departament 
d’Ensenyament, contempla la possibilitat d’establir fórmules de col.laboració per a la gestió del 
servei escolar de menjador amb els ajuntaments que hi estiguin interessats.  Per a la prestació 
d’aquest servei, la forma més idònia per a establir la relació de cooperació entre l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal és sota la modalitat de concert, prevista als article 270 a 274 i 303 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens 
locals.  El Consell Comarcal del Vallès Occidental va redactar unes Bases de concertació, per a 
garantir el servei escolar de menjador als municipis de la comarca, les quals pretenen instrumentar 
els mitjans necessaris per a la continuïtat del servei. 
 
En aquest sentit  el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 27 de 
novembre de 2003, va  acordar acceptar i adherir-nos a les bases de concertació per a garantir el 
servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament al  municipi de Vacarisses. 
 
A Vacarisses es ve prestant el Servei de menjador escolar als centres públics   ESCOLA PAU 
CASALS, ESCOLA FONT DE L’ORPINA I INSTITUT DE VACARISSES, i a les escoles bressol 
de titularitat municipal EL CUC i EL XIC. 
  
Els aspectes organitzatius, i règim de funcionament vénen regulats al Reglament de Funcionament 
dels servei de menjadors escolars dels centres públics de Vacarisses, el qual entrà en vigor el 21 
de juny de 1997,  i ha estat objecte de modificacions per acords plenaris adoptats en sessió del 17 
de setembre de 1999 ,  en sessió de l’1 de juny de 2001 , en sessió 27 de maig de 2004 i en 
sessió del 26 de febrer de 2009  .  
 
Novament s’ha plantejat la conveniència d’adaptar aspectes organitzatius de les escoles bressol a 
les necessitats actuals, proposant-se la modificació de l’article 38  del Reglament de Funcionament 
dels servei de menjadors escolars dels centres públics de Vacarisses, pel que fa a les ràtios 
fixades a nivell d’escola bressol, amb l’increment de  dotació de monitoratge per nombre 
d’alumnes, incorporant el terme d’alumne esporàdic , fent la definició de la seva consideració a les 
escoles bressol, i pel que fa a l’alumnat de secundària i primària, indicar que s’adecua al que a 
l’efecte determina la Resolució ENS/1594/2012, de  27 de juliol, de la Consellera 
d’Ensenyament . Tanmateix, amb la finalitat de mantenir actualitzar el text del reglament , 
s’introdueixen modificacions per adequar-lo a la normativa vigent. 
 
La proposta de modificació dels articles del Reglament per part de la Comissió de Menjador 
foren aprovades el passat 7 de novembre de 2012  en reunió ordinària. 
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El procediment legal d’aprovació dels reglaments municipals implica, per imperatiu de l’article 
62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació del reglament 
corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma. 
 
Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm 271/2012, de 8 
de novembre,  ha estat formulat el  projecte de modificació del Reglament de Funcionament del 
menjador escolar dels centres públics de Vacarisses. 
 
El procediment per a l’aprovació de les modificacions de les ordenances locals n’exigeix, si més 
no, l’aprovació inicial, la submissió a informació pública de l’expedient,  i la seva l’aprovació 
definitiva, i es requereix el vot de la majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre 
del reglament. 
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no 
són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació 
pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
 
L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  reguladora 
de les bases del règim local. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones,  reunida el dia 19 de novembre de 
2012 va dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació dels articles  3, 8, 9, 12.1, 17, 25, 27, 28, 32, 38, 

39, 40, 41, 44, 47, 50 (essent eliminat l’article 47 dels text que és objecte de 
modificació i renumerats els articles 47 , 48, 49 i 50)  del  REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES 
PUBLICS DE VACARISSES,  de manera que restaran amb el següent redactat: 

 
“Art. 3)  L’Ajuntament de Vacarisses gestionarà indirectament el servei de menjador escolar a 
través de la contractació d’una empresa concessionària. El procediment d’adjudicació del contracte 
de gestió dels menjadors escolars, així com la seva execució, modificació i extinció es regirà per 
allò que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la llei de contractes del sector públic, el Plec de clàusules administratives generals de 
l’Ajuntament, aplicables a aquest tipus de contractes,el Plec de clàusules administratives/tècniques 
particulars  i la resta de normativa vigent que hi sigui d’aplicació.  
 
 
Art. 8)  Un mes abans de finalitzar el curs acadèmic l'empresa concessionària del servei de 
menjador presentarà a la Comissió de Menjador la memòria del servei del curs vigent i proposarà 
els  preus per al proper curs, sempre i quan sigui la mateixa empresa adjudicatària per a la 
prestació del servei del curs vinent. La Comissió de Menjador emetrà informe sobre aquests punts 
i proposarà a l’Ajuntament l’aprovació o no de la revisió de preus proposada per l’empresa. 
Aquesta modificació de preus s’ajustarà a allò que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic,  el Plec de 
clàusules administratives generals de l’Ajuntament, aplicables a aquest tipus de contractes i el Plec 
de clàusules administratives particulars d’aquesta contractació i, en tot cas, haurà de respondre a 
elevacions de l’IPC i modificacions en les condicions de contractació, i tanmateix pel que fa al 
preu/menú dels centres d’educació infantil i primària no superarà el preu màxim de la prestació del 
servei escolar de menjador que estableixi la Generalitat de Catalunya. 
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Si s’incorpora un nou centre durant la vigència del contracte amb l’empresa concessionària, les 
condicions tècniques i econòmiques de prestació del servei es mantindran fins a l’acabament del 
corresponent curs acadèmic. Durant el mes d’octubre l’empresa haurà de presentar a la Comissió 
el balanç global definitiu del curs anterior. 
 
Art. 9)  Aquesta comissió estarà integrada per: 
 
La Presidència de la Comissió de Menjador, que l'assumirà el/la Regidor/a d'Ensenyament de 
l'Ajuntament de Vacarisses. 
El/la Director/a de cada centre d’educació infantil i primària. 
El/la Director/a de cada escola bressol. 
Un/a representant de l’AMPA de cada centre d’educació infantil i primària.  
Un/a representant de l’AMPA de cada  escola bressol, en el cas de no està constituïda l’AMPA, un 
representant dels pares i les mares de cada escola bressol. 
Un/a representant de l’empresa concessionària del servei.  
Un/a representant dels/de les treballadors/res de l’empresa concessionària del servei (qui realitzi 
les tasques de coordinació general de tots els centres). 
 
Farà de secretari/a  el/la de l’Ajuntament, o funcionari/a en qui delegui. 
 
Podrà assistir a les reunions de la comissió delegada de menjadors, les persones o entitats que a 
judici de la Presidència o de la comissió sigui convenient que ocasionalment assisteixin a les 
reunions de la comissió,  amb veu però sense vot. 
 
Art. 12)  La Comissió de Menjador, sense perjudici de les reunions ordinàries i extraordinàries 
establertes d’acord amb l’article 10, es reunirà tres vegades cada curs en sessió ordinària per tal 
de fer el seguiment del compliment per part de l’empresa de les condicions establertes per al 
servei de menjadors: 
 
1. A l’inici de curs, durant la primera quinzena d’octubre. Per tal d’organitzar el servei i assegurar-
ne les condicions idònies, i la presentació de la programació d’activitats i objectius, mitjançant el 
Pla de Funcionament Anual. 
2. El segon trimestre de curs, per tal de fer el seguiment del servei. 
3. L’últim trimestre del curs. Per tal de fer l’anàlisi de l’informe de gestió de l’empresa referit al curs 
(memòria i balanç econòmic provisional) i d’estudiar la idoneïtat i la conveniència de la proposta de 
millores, preus i menús per al proper curs. Els centres escolars facilitaran una previsió dels 
comensals del proper curs, en base al resultat de les preinscripcions d’alumnes que hagin 
manifestat l’interès de fer ús del servei de menjador. 
 
L’empresa adjudicatària del servei estarà obligada a assistir a aquestes tres reunions, com a 
mínim, i facilitar als membres de la Comissió les dades que permetin fer un estudi correcte. 
 
Per a temes concrets i específics, es podran crear comissions de treball, a aquestes comissions 
podran ser convidades persones especialistes en les matèries que s’hagin de debatre. 
 
 
Art. 17)  L’empresa adjudicatària gestionarà el servei de menjador i el període interl·lectiu del 
migdia. A les escoles bressol facilitarà el berenar dels usuaris que així ho sol·licitin, el servei de 
berenar, inclourà la fruita de mig matí i  el berenar de la tarda, així com la seva preparació. 
 
 
Art. 25)  El servei de menjador dels centres d’educació infantil i primària  podrà ser diferenciat de 
les escoles bressol. Cada centre adequarà un espai per a menjador. L’empresa proposarà els 
menús trimestralment, amb la conformitat de la seva nutricionista-dietista i sota la supervisió de qui 
designi la Comissió a l’inici de curs. L’empresa elaborarà els dinars i traslladarà el menjar als 
centres assegurant les condicions de seguretat alimentària i higiènic-sanitàries establertes, en el 
cas de no existir cuina pròpia. Els menús i els preus podran ser diferents per als centres 
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d’educació infantil i primària i els de les escoles bressol, en funció dels servei que requereixin els 
usuaris. Les escoles bressol  rebran de l’empresa els àpats corresponents al dinar i al berenar 
(inclòs servei de fruita a mig matí). L’empresa  haurà d’elaborar i transportar aquest aliments (en el 
cas de no existir cuina pròpia) amb el corresponent parament per a transportar-los en les degudes 
condicions i facilitar els estris necessaris per a servir-los i per a què els alumnes puguin prendre’ls. 
L’empresa es farà càrrec de la recollida dels estris bruts i de realitzar la seva neteja. 
 
El servei de menjador dels centres tindrà com a destinataris a alumnes permanents del servei i 
alumnes esporàdics. 
 
ALUMNES PERMANENTS:  En la preinscripció de nous alumnes es consultarà als pares si els 
seus fills/es seran usuaris permanents del servei de menjador. Aquesta consulta, la qual també es 
farà extensiva als pares dels alumnes ja matriculats en el curs anterior, es durà a terme el mes de 
juny. El resultat d’aquesta consulta tindrà un caràcter de previsió de comensals, i es considerarà 
confirmat tàcitament si  abans del dia 10 de setembre els pares no comuniquen expressament el 
contrari a l’empresa.  En cas que algun alumne de caràcter permanent no hagi de fer ús del servei 
de menjador en dies concrets de forma continuada (malaltia, o altres incidències), ho haurà de 
comunicar i justificar degudament al personal de l’empresa concessionària del servei,  com a 
màxim abans de les 9,30 hores del dia en què no hagi de rebre la prestació del servei, la qual cosa 
comportarà que se l'eximeixi del pagament. El fet que l'alumne no assisteixi a l'escola per 
qualsevol motiu no comportarà l'eximent de pagament, si no es comunica expressament aquesta 
circumstància, tal i com s'esmenta anteriorment. Conseqüentment, i en el mateix sentit, el dia en 
què es vulgui reincorporar l'alumne al servei de menjador ho haurà de comunicar expressament al 
personal de l’empresa concessionària, abans de les 9,30 hores. El fet d'incorporar-se l'alumne 
novament a l'escola no suposarà de forma automàtica la seva incorporació al servei de menjador, 
sinó que aquesta circumstància haurà de ser comunicada expressament tal i com s'ha exposat 
anteriorment.  
En el cas que una vegada començat el curs escolar, algun alumne s'hagi d'incorporar al servei de 
menjador permanentment, ho haurà de comunicar expressament al personal de l’empresa 
concessionària, amb una antelació mínima de cinc dies. 
Els pagaments dels serveis de menjador pels alumnes permanents s'hauran d'efectuar 
directament a l'empresa concessionària del servei a excepció dels alumnes subvencionats, dels 
quals se'n farà càrrec directament l'Ajuntament de Vacarisses, mitjançant serveis socials. A tal 
efecte, l’empresa facturarà directament a l’Ajuntament de Vacarisses l’import de les mensualitats 
dels  menús subvencionats, i l’Ajuntament en rebrà el finançament  de la part subvencionada pel 
Consell Comarcal del Vallès Occidental, i dels pares la part no subvencionada. L'Ajuntament 
comunicarà a l'empresa, amb l'antelació suficient, la relació d'alumnes que gaudeixin d'aquests 
ajuts. 
La forma de pagament ho establirà la Comissió de Menjador a l’inici de cada curs escolar. 
S’entendrà per alumne permanent de les escoles d’educació infantil i primària aquell alumne que fa 
ús del servei  més de dos dies a la setmana. 
S’entendrà per alumne permanent en el cas de l’alumnat de secundària, aquell alumne que faci ús 
del servei més d’un dia a la setmana. 
S’entendrà per alumne permanent de les escoles bressol aquell alumne que fa ús del servei  més 
de tres dies a la setmana. 
 
ALUMNES ESPORÀDICS:  pels alumnes que vulguin gaudir del servei de menjador de forma no 
permanent i dies concrets, s’estableix un sistema de pagament que consisteix en l’adquisició de 
tiquets a l’entitat bancària i/o establiment comercial del municipi que es determini. 
 
Els tiquets es vénen agrupats en talonaris de 10 unitats. Es poden comprar en talonari o bé d’ un a 
un.  El tiquet s’emplenarà diàriament amb les següents dades de l’usuari: nom, data i curs, i serà  
entregat al personal de l’empresa concessionària abans de les 9,30 hores. 
Si a la fi de curs l’usuari disposa de tiquets sense emprar, l’import d’aquests seran abonats per 
l’empresa  a la fi del curs. 
 



 16

Si el tiquet no està degudament emplenat i no se’n coneix l’usuari, desprès de reservar-lo un mes 
serà  considerat nul. 
 
S’estableix pels usuaris de l’escola bressol, menors de 6 mesos que encara no han introduït una 
dieta “normalitzada” la possibilitat de fer ús només del servei  de monitoratge, descomptant del 
preu tiquet el cost del menjar. 
En els casos d’alumnes amb NEE, amb el corresponent dictamen del Departament 
d’Ensenyament, podran abonar únicament el servei del que fan ús, sigui menjador o monitoratge. 
 
S’entendrà per alumne esporàdic de les escoles d’educació infantil i primària aquell alumne que fa 
ús del servei  menys de tres dies a la setmana. 
S’entendrà per alumne esporàdic en el cas de l’alumnat de secundària, aquell alumne que faci ús 
del servei menys de dos dies a la setmana. 
S’entendrà per alumne esporàdic de les escoles bressol aquell alumne que fa ús del servei  menys 
de quatre dies a la setmana. 
 
Art. 27)  Els/les treballadors/res de l’empresa adjudicatària del servei hauran de disposar del 
certificat d’higiene alimentària en vigència, expedit per entitats amb autorització administrativa, 
segons  la normativa vigent. A més a més, els/les monitors/res de menjador hauran de tenir,  la 
titulació que es requereix per ser monitor/a de lleure segons la normativa vigent. L’empresa haurà 
de garantir la màxima estabilitat en l’equip de monitoratge d’aquest centre i que els treballadors/res 
tenen la formació necessària per dur a terme l’activitat de monitor/a de menjador escolar. Abans de 
començar el curs l’empresa haurà de facilitar, a la Comissió de Menjador, la llista de personal, amb 
les corresponents dades personals i titulació. El monitoratge haurà de fer ús del català com a 
llengua vehicular, en tot cas haurà de respectar el Projecte educatiu de cada centre.  
 
  
Art. 28)  L’empresa haurà de garantir el compliment per part del seu personal del següent:  
 

• Vetllar pel correcte funcionament intern del menjador. 
• Dur a terme la vigilància de l’alumnat usuari del servei de menjador. 
• Fomentar i treballar els hàbits de neteja, d’higiene i de menjar. 
• Organitzar jocs i activitats educatives adients a cadascuna de les edats dels usuaris del 

servei.  
• Possibilitar la migdiada pels infants de l'escola bressol i pels alumnes de P-3. 
• Adequar les activitats del període interl·lectiu del migdia al projecte educatiu dels centres, 

de tal manera que hi siguin complementàries i no contradictòries. 
• Informar, mitjançant full d'incidències, de qualsevol irregularitat, i sempre seguint el 

protocol establert a l’article 51 d’aquest Reglament. Als centres d’educació infantil i 
primària es realitzarà un informe amb periodicitat diària pels alumnes de P-3, setmanal 
pels de P-4 i de P-5, i trimestral a tots els cursos. Segons el tipus d’incidència o qüestió a 
tractar, les monitores ho comentaran directament a les mestres o bé la coordinadora es 
posarà amb contacte amb la família. A les escoles bressol es confeccionarà una graella 
informativa diàriament, a fixar al tauler d’anuncis de cada aula, la qual contindrà  dades 
corresponents a cada alumne indicant si ha menjat amb regularitat, o no, i si s’ha produït 
alguna incidència, a comentar directament entre pares/mares i mestres. 

• Programar i supervisar les activitats d’oci. 
• Funcionar en equip. 
• Dur a terme el programa d’activitats pedagògiques i educatives que haurà proposat 

l’empresa i aprovat la Comissió de Menjador. Aquest programa d’activitats s’haurà de 
desenvolupar d’acord amb el projecte educatiu de cada centre i aquest reglament.  

• Fer la neteja dels espais que s’han utilitzat. 
• En el cas d’escola bressol, seran responsables d’obtenir dels pares i mares el material 

necessari de cada infant: bolquers, tovalloletes, xumets... i organitzar-lo. 
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Art. 32)  L’horari d’entrada i sortida de vehicles i mercaderies als recintes escolars per accedir a 
l'office i espais dels centres, s'efectuarà sense produir interferències en l'activitat normal dels 
diferents centres i requerirà la presència d’un responsable de l’empresa de menjador.  
 
Art. 38)  A banda de la ràtio establerta d’alumnes usuaris, sempre hi haurà d’haver dos 
monitors/es, pel cap baix, per  escola. A les escoles bressol, s’haurà de garantir la vigilància de tots 
els espais utilitzats.  
 
Quan la mitjana de comensals al servei sigui superior a 150 usuaris, la monitora/coordinadora,  
deslliurarà de l’atenció directe i farà exclusivament les de coordinació: 
 

• Coordinar l’equip de monitor/es de l’espai de migdia per tal de garantir el compliment dels 
criteris de qualitat i d’organització acordats en el Reglament de Funcionament del Servei i 
en el Projecte Educatiu de l’escola. 

 
• Realitzar el Pla de Treball anual conjuntament amb el seu equip 

• Assegurar que s’elaboren les programacions d’activitats i la seva avaluació. 

• Assegurar que s’elaboren i es donen a les famílies els informes. 

• Elaborar i presentar la Memòria Anual. 

• Inventariar el material a principi de curs. 

• Rebre el material dels proveïdors i revisar els albarans.  

• Elaborar el control d’usuaris.  

• Seguir el calendari laboral i vetllar perquè l’equip també ho faci.  

• Gestionar i cobrir les suplències. 

• Portar el control pressupostari de material . 

• Controlar i fer seguiment dels impagats. 

• Atendre a les famílies 

A les escoles bressol, a banda del nombre d’usuaris, hi haurà una coordinadora deslliurada de 
l’atenció als infants, serà una única coordinadora per tots dos centres. Aquesta coordinadora 
d’escoles bressol també realitzarà tasques de coordinació general de tots els centres escolars on 
s’ofereix el servei de menjador i serà membre de la comissió de menjador.  
 
 El nombre d’alumnes per monitor/a s’atendrà a la distribució següent i, en tot cas, a la normativa 
que sobre aquest aspecte determini  l’administració competent. 
 
 
    
Nivell  
 
 
                     

 
Alumnes fixos o esporàdics 
per monitor/a  

 
Alumnes fixos o esporàdics  per 
incrementar un monitor/a  

Escola bressol   10  +5 
 
Educació infantil 
P-3 
P-4 
P-5 

 
 
12 
20 
20 

 
 
+6 
+6 
+6 

 
Educació primària  
          (CI ) 

 
25 

 
+7 
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Educació primària  
          (CM) 
 

 
30 

 
+8 
 

 
Educació primària 
         (CS) 
 

 
30 

 
+8 

 
Per calcular el nombre total de monitors/es que correspon a cada centre es dividiran el nombre 
d’alumnes que cada centre té i que pertanyin a cada un dels grups anteriors per la xifra 
corresponent que figura a la casella “alumnes per monitor/a” i s’incorporarà un nou monitor/a 
segons la xifra d’alumnes establerta a la casella “alumnes per incrementar un monitor/a”. 
 
Sense perjudici de les ràtios totals per cicles establertes, la Comissió de Menjador i l’empresa 
concessionària podran arribar a acords diferents per a la distribució concreta dels/de les 
monitors/res per nivells i/o cursos per tal d’adequar-les a les particularitats de  cada centre. 
 
L’empresa concessionària del servei haurà de garantir en cada centre el nombre de monitors/res 
necessaris/àries per respectar aquesta distribució tenint en  compte el nombre de comensals fixos i 
els esporàdics que utilitzin el servei amb una certa regularitat. El càlcul del monitoratge necessari 
per adaptar el  nombre de monitors/res de cada centre a les ràtios establertes tenint en compte, a 
més a més de l’alumnat fix, l’alumnat esporàdic que utilitzi el servei d’una manera regular i 
previsible es farà, respecte de l’alumnat esporàdic, basant-se en les dades d’anys anteriors. Quan 
l’augment de la mitjana d’usuaris mantingui una continuïtat durant cinc setmanes, el personal 
s’incorporarà al servei amb caràcter definitiu, mentre es mantingui la mitjana d’usuaris. 
Els/les alumnes amb necessitats especials a l'hora de menjar seran tinguts en compte per 
disminuir el nombre d'alumnes per monitor/a en el seu grup. En aquests casos, i per tal d'evitar 
l'increment del preu del menú per a la resta de comensals, l'Ajuntament es podrà fer càrrec de les 
despeses del monitoratge corresponents a la disminució de comensals per monitor/a. En aquest 
sentit, abans de l'inici del curs, la direcció de cada centre presentarà a l'Ajuntament la sol·licitud 
d’increment de monitoratge a l’Ajuntament, aquesta haurà d’anar acompanyada per informe de 
l’EAP, on aparegui la proposta d’atenció pel que fa al nombre d’infants  que es poden atendre 
simultàniament en el grup del qual forma part la persona amb necessitats específiques. L’informe 
haurà d’incloure si l’alumne rep atenció específica en el període lectiu i en que consisteix aquesta 
atenció, també proposarà la durada de l’ajut que inicialment s’aconsella, és a dir, per a quan temps 
preveu que es mantindrà aquesta necessitat en el servei de menjador. l'Ajuntament podrà 
demanar informació complementària que consideri necessària tant de l'empresa concessionària 
del servei com del centre afectat i també dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament 
(EAP,etc), per tal de determinar la ràtio que correspongui en funció de les necessitats 
específiques. 
 
L’Ajuntament estudiarà la sol·licitud i atorgarà, totalment o parcial, o denegarà l’ajut sol·licitat. 
 
Art. 39)  Abans de finalitzar el curs, i un mes abans de cada canvi de menú, en cas que sigui la 
mateixa empresa la que continuï en la prestació del servei, aquesta estarà obligada a presentar la 
relació dels menús a qui designi la Comissió de menjador, per tal que siguin revisats i hi introduirà 
aquelles modificacions que es proposin per tal d’aconseguir una dieta correcta, equilibrada i 
adequada a les necessitats nutritives de l’alumnat. Durant la primera quinzena d’octubre l'empresa 
presentarà el Pla de Funcionament Anual d'aquell curs escolar a la Comissió de Menjador, per tal 
que aquesta ho presenti al Consell Escolar per a la seva aprovació, i ho trametrà a la Delegació 
d'Ensenyament per a la seva ratificació.  
Una vegada s'hagi donat el vistiplau dels menús per la Comissió de Menjador, i abans d'iniciar el 
curs escolar, l’empresa facilitarà els menús a totes les famílies usuàries del menjador escolar. Els 
menús s’entregaran trimestralment i sempre una setmana abans de que s’iniciï el trimestre. 
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Art. 40)  Com a mínim, hi haurà un menú d’hivern i altre d’estiu, amb lleugeres variacions segons 
els resultats, els productes de temporada, l’acolliment per part dels/de les usuaris/àries, etc., però 
en tot cas es tindrà en compte el següent:  
 
- En casos puntuals i justificats se servirà un menú especial als/a les alumnes que no es trobin bé. 
- Per tal d’adequar el menú a les edats dels comensals de les escoles bressol, s’oferirà un menú 
per als més petits.  
- A les escoles bressol, i en cas que es demani berenar, aquest també s’adequarà a les edats dels 
comensals, oferint un berenar sencer o bé un triturat de fruites. El berenar sencer consistirà en una 
roda setmanal que s’acordarà entre la empresa i l’escola. El servei de berenar inclourà fruita al mig 
matí.  
La verdura haurà de ser un aliment diari per alguns/nes alumnes de l'escola bressol, i la forma 
d’administració s’adequarà a les necessitats específiques de cada alumne (purés, líquids, etc.). 
Igualment, caldrà atendre les necessitats individuals específiques dels alumnes amb menús 
individualitzats (celíacs, diabètics, règims per conviccions religioses o ètiques, etc.) 
En tot cas es respectaran les recomanacions del Departament de Salut en relació als menjadors 
escolars 
 
Art. 41)   Es realitzarà  a l’inici del curs una reunió informativa amb les famílies usuàries del servei 
on es farà la presentació de l’equip de monitores i s’explicarà el funcionament del servei de 
menjador durant el curs. Aquesta reunió es celebrarà la primera quinzena de curs, i es facilitarà a 
les famílies l’hora i data exacta a final de curs escolar.  
 
Per tal que les famílies puguin conèixer prèviament el contingut del dinar dels seus fills/es, amb 
finalitat de poder adequar la resta d’àpats diaris a les necessitats nutritives dels nens/nenes, els 
menús s’exposaran mensualment en lloc ben visible a cada centre, i amb la mateixa periodicitat es 
faran arribar a les famílies d’alumnes fixos . 
 
Art. 44)  El preu del menú i del berenar a les escoles bressol que ho sol·licitin, serà proposat per 
l’empresa adjudicatària del servei a la Comissió de Menjador abans de l’acabament del curs (tal i 
com s’indica en l’article 12.3) que, amb l’informe favorable, proposarà la seva aprovació a 
l’Ajuntament. Es podrà aprovar un preu diferent per a comensals fixos i per a comensals 
esporàdics. 
Podrà haver-hi un preu específic pel servei de menjador dels alumnes de les escoles bressol. 
 
Art. 47) En cas d’impagament del rebut mensual domiciliat pels usuaris fixos o bé la no 
presentació de tiquets per part dels usuaris esporàdics, es seguirà el següent protocol d’actuació: 
 
Usuaris fixos:  
 
Si el rebut de la mensualitat que és carregat, al compte de la domiciliació bancària que 
autoritzin els pares/tutors, fos retornat per l’entitat financera sense haver-ne fet l’abonament 
corresponent, l’empresa es posarà amb contacte amb els pares/tutors per informar-los d’aquest 
fet, tot comunicant-los que tenen el marge de tolerància de 3 àpats per a regularitzar la situació, 
fent-los l’advertiment que si el quart dia no s’ha efectuat el pagament, el seu fill/a  ja no podrà 
fer ús del servei de menjador fins que no es regularitzi la situació, podent perdre la possibilitat 
del domiciliació.  
 
Usuaris esporàdics:  
 
1. En el cas d’un alumne/a que abans de  les 9:30 hores no ha fet entrega del tiquet de 

menjador ni nota al personal de l’empresa concessionària, i els pares/tutors tampoc avisen 
que serà usuari del servei (no ha estat encarregat l’àpat), es localitzaran els pares per 
informar-los que han de venir a buscar els seu fill/a, si aquests manifesten que s’han 
despistat i que la seva voluntat és que el nen/a sigui usuari del servei de menjador aquell 
dia:  
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 El nen/a podrà fer ús del servei de menjador, sense haver presentat tiquet,  amb una 
tolerància de 3 vegades durant tot els curs escolar. El pares faran entrega del tiquet 
l’endemà. El dia que es produeixi el fet per tercera vegada, es farà un comunicat al pares 
per informar-los que s’ha esgotat el marge de tolerància de 3 vegades, tot fent-los 
l’advertiment que si esdevé la quarta ocasió de reiteració del fet,  aquell dia el seu fill/a no 
podrà fer ús del servei de menjador i per tant l’han de venir a buscar. 

 
2. L’alumne/a que abans de  les 9:30  hores no ha fet entrega de tiquet de menjador ni nota al 

personal de l’empresa concessionària, i els pares/tutors tampoc avisen que serà usuari del 
servei (no ha estat encarregat l’àpat),i l’intent de localitzar els pares/tutors resulta 
infructuós: 

 
El nen/a podrà fer ús del servei de menjador, sense haver  presentat  tiquet,  amb una 
tolerància  de 3 vegades durant tot els curs escolar. Els pares faran entrega del tiquet 
l’endemà El dia que es produeixi el fet per tercera vegada, es convocarà els pares  per 
informar-los que s’ha esgotat el marge de tolerància de 3 vegades, tot fent-los l’advertiment 
que si esdevé la quarta  ocasió de reiteració del fet,  el seu fill/a  ja no podrà fer ús del 
servei de menjador fins que no es regularitzi la situació. 
 

3. Qualsevol nen que es trobi a l’escola a les 12:30 hores, i no l’hagin vingut a buscar, sota 
cap circumstància es quedarà sense menjar o separat dels seus companys. La família de 
l’infant, en tot cas,  haurà de fer-se càrrec del cost del tiquet de menjador. 

 
4.  Si resulten infructuoses aquestes actuacions, l’incident es posarà en coneixement de la 

Comissió de Menjador qui convocarà els pares per a fer-los avinent que s’aplicarà 
l’establert al segon paràgraf del punt 2. 

 

5. Posteriorment, la Comissió de Menjador comunicarà al Departament de Serveis Socials si 
no resolt favorablement l’impagament. I aquest farà un estudi de la situació socioeconòmica 
i familiar del cas, per poder valorar i intervenir en la situació. Un cop fet l’estudi de la 
situació els serveis socials informaran a la Comissió sobre els resultats obtinguts. 

 
Art. 50) Protocol a seguir en cas de conductes contràries a les normes de convivència: 
 
1.- Actuació concreta de la monitora i comunicació a l’escola. 
 
2.- Treball d’equip de monitores 
 
-si no es veu possibilitat de solucionar-ho o la falta és molt greu 
 
3.- Posar-se amb contacte amb la família i cercar estratègia de solució (control setmanal amb 
intercanvi de notes entre família i coordinadora) 
 
- si el nen/a no reacciona 
 
4.- Concedir un termini de 15 dies perquè la família treballi en vers un canvi d’actitud del nen/a. 
 
- si el nen/a no reacciona 
 
5.- Apartar el nen/a del servei i alhora comunicar-ho als membres de la Comissió de Menjador (si 
la família ha estat receptiva durant tot el procés es pactarà el règim d’expulsió temporal, pel que fa 
a termini i dies en què efectivament s’aplicarà l’expulsió, de manera que causi el menor perjudici 
per a la família) 
 
6.- L’expulsió porta aparellat el dret a tornar a ser usuari/a del servei una vegada exhaurit el 
termini imposat per prescindir del servei. 
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7.- Una vegada incorporat novament al servei de menjador, es treballarà conjuntament nen/a-
família-coordinadora, durant un termini de 15 dies, per tal que reconduir el comportament. 

 
- si no s’aprecia canvi de conducta 
 
8.- Es tractarà novament amb la família la situació i es sotmetrà el cas a consideració de la 
Comissió de Menjador qui tindrà la facultat d’expulsar el nen/a definitivament del servei de 
menjador 

 
Quan la conducta contrària a les normes de convivència hagi comportat el deteriorament causat 
intencionadament, de les dependències del centre, o del material d’aquest,  a més de les 
mesures correctores establertes al present protocol, els pares/tutors hauran de fer la reparació 
econòmica del dany causat. 
 
Totes les comunicacions i entrevistes que es facin amb la família es passaran per escrit i les 
signaran totes les parts, a fi i efecte que quedi constància de les actuacions dutes a terme per 
si es cas s’ha de posar en coneixement o sotmetre a consideració de la Comissió de Menjador. 
 
Si es dóna el cas que la família no es pot localitzar, durant qualsevol de les fases del protocol 
d’actuació, la coordinadora ho farà saber al president de la Comissió qui convocarà els pares 
adreçant-los un escrit de citació. “ 
 
SEGON.-  Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text del Reglament pel termini de 

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

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

termini d’informació pública, la modificació del reglament que ara s’aprova 
inicialment es considerà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior. 
Un cop aprovat definitivament, l’acord i el text íntegre dels articles  objecte de 
modificació del Reglament  es publicaran al Butlletí Oficial de la Província ,  al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l'Ajuntament, i al DOGC la referència 
del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.  
També es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya 
l’acord d’aprovació definitiva de la modificació del reglament i la còpia íntegra i 
fefaent d’aquestes modificacions. 
 
 

Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que d’aquesta proposta ja se’n va parlar a la comissió 
d’estudi i a la comissió informativa, i que el que es fa es modificar el Reglament del Funcionament 
dels menjadors escolars de Vacarisses adaptant i millorant alguns aspectes de l’antic reglament a 
la realitat actual. Segueix explicant que el tema més important és de les ràtios de les escoles 
bressol, que fins ara era de 10 pels alumnes fixos o esporàdics i a partir de 7 nens més hi havia un 
monitor més , i ara s’ha reduït a partir de 10 més 5 nens més; hi ha doncs una reducció de dos 
nens. Segueix dient que aquesta va ser una de les demandes que van fer els pares a l’ajuntament 
i que aquest reglament s’ha modificat i millorat conjuntament amb els pares, AMPAS, amb els 
centres escolars i amb els diferents grups polítics. Per acabar explica que el motiu pel que s’ha fet 
es perquè de cara a primers d’any s’ha de convocar un nou concurs per a l’adjudicació dels serveis 
de menjador escolar, i el primer pas és tenir aquest reglament actualitzat i aprovat. 
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Pren la paraula el Sr. Méndez qui vol agrair al Sr. Gibert el consens i la cerca del diàleg, doncs 
creu que és important reconèixer-li,  i explica que ells durant  tot el procediment del reglament 
estaven d’acord en la majoria de les coses, excepte en un punt que ja es va comentar en el seu 
dia i amb el qual per una qüestió de principis no poden estar-hi d’acord, és per això no hi votaran 
en contra, però que s’hi abstindran. 
 
Es sotmet a votació i resta aprovat 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.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT 

DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE VACARISSES. 
 
 
L’Arxiu Municipal de Vacarisses es troba adherit al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius 
Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies de la Diputació de Barcelona i es materialitza a través de l’assistència d’un equip 
d’arxivers itinerants. 
 
Un dels compromisos del conveni de col·laboració, signat entre l’Ajuntament de Vacarisses i la 
Diputació de Barcelona en data 20 de març de 2012, en virtut del qual ens adherim a la Xarxa 
d’Arxius Municipals, és que la Diputació ens proposi un Reglament del Servei d’Arxiu Municipal 
(SAM), pel tal que sigui aprovat per aquest Ajuntament. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la nostra disposició un text de Reglament com a model tipus que 
aprovà la Presidència de la Diputació en data 12 d’abril de 2010, el text íntegre del qual fou 
publicat al BOPB núm. 117, el 17 de maig de 2010, i anunciat al DOGC núm. 5643, el 4 de juny de 
2010. 
 
Aquest reglament té com a objectiu esdevenir l’instrument idoni per regular el funcionament del 
SAM amb tots els agents que hi intervenen, és a dir, els usuaris de l’Ajuntament, l’arxiver itinerant 
de la Diputació i els usuaris externs. 
 
Per imperatiu de l’article 62.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï 
l’expedient de formació de l’ordenança o reglament corresponent i la designació d’una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.  
Tanmateix l’article 62.3 del ROAS estableix que la Corporació pot sol·licitar a la Diputació, en la 
funció d’assistència als ens locals, l’elaboració del text de l’avantprojecte de la norma.   
 
 
El procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals implica, d'acord 
amb el previst a l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  i articles 63 a 66 del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals,  l’aprovació inicial, la submissió a informació pública de 
l’expedient,  i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el vot de la majoria simple , amb la 
publicació posterior del text íntegre de l’ordenança o reglament, amb la particularitat en aquest 
cas que en sotmetre a aprovació el model tipus que proposa la Diputació es pot ometre la 
publicació al BOPB del text del reglament , sempre i quan esdevingui aprovat definitivament amb el 
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mateix contingut que el proposat al model tipus, tot fent únicament esment al núm de butlletí i data 
en que fou publicat íntegrament.  
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no 
són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació 
pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
 
L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  reguladora 
de les bases del règim local. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida el dia 19 de novembre de 
2012 va dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE 

VACARISSES, el text del qual és coincident amb el model tipus  que aprovà la 
Presidència de la Diputació en data 12 d’abril de 2010,  publicat BOPB núm. 117, 
el 17 de maig de 2010, i anunciat al DOGC núm. 5643, el 4 de juny de 2010. 

 
 
SEGON.-   Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text del Reglament pel termini de 

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

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

el termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Un cop aprovat definitivament, sempre i quan esdevingui amb el mateix contingut 
que el proposat al model tipus,  es publicarà anunci que en doni notícia indicant 
que el text íntegre  és coincident amb el model tipus  que aprovà la Presidència de 
la Diputació en data 12 d’abril de 2010,  publicat BOPB núm. 117, el 17 de maig 
de 2010, i anunciat al DOGC núm. 5643, el 4 de juny de 2010,  i al DOGC la 
referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment 
esmentada, o bé, si és el cas, la publicació de l’acord definitiu, amb inclusió del 
text íntegre de les modificacions aprovades. 
També es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya 
l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest. 
 
 

El senyor Alburquerque explica que com ja es va dir a la comissió, un dels compromisos entre 
l’ajuntament de Vacarisses i la Diputació de Barcelona és confeccionar un reglament de 
funcionament de l’arxiu municipal i perquè això sigui possible s’ha de passar per Ple. Segueix 
dient que aquest reglament és l’instrument bàsic per a que funcioni el servei d’arxius 
municipals, es tracta d’un reglament tipus de la Diputació i és el que interactuarà entre 
l’ajuntament, la Diputació que és l’arxiver itinerant, i l’ajudant intern de la mateixa administració 
que farà les tasques de suport a l’arxiver.  
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El Sr. Masana explica que es tracta de la culminació d’un procés que va començar durant 
l’anterior legislatura, doncs quan ells van entrar a l’ajuntament l’arxiu es trobava una mica 
“d’aquella manera”. Diu que s’ha seguit la feina que es va començar i que hi votaran a favor. 
 
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  x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 

1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQ UERRA REPUBLICANA I 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE VACARISSES PER DECLARAR VACA RISSES 
TERRITORI CATALÀ LLIURE I INSTAR AL PARLAMENT DE CA TALUNYA QUE 
DECLARI LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA i PER PENJAR L'ESTELADA AL 
BALCÓ DE L'AJUNTAMENT. 

Catalunya ha iniciat un camí irreversible cap al dret a decidir. El pas endavant que en els 
darrers temps ha fet la societat catalana no és ni fugaç ni oportunista, sinó que és el pas ferm 
d’un poble que vol disposar d’un d’estat propi per defensar els interessos, les oportunitats i el 
benestar dels seus ciutadans. 

L’èxit de la manifestació celebrada l’11 de setembre de 2012 i el missatge clar dels ciutadans 
de Catalunya sobre la independència del nostre país, és la força que ens empeny a subscriure 
la present, així com a declarar el municipi de Vacarisses com a territori català lliure i, a l’espera 
que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els 
reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional. 

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen 
els veïns i veïnes de Vacarisses i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a 
conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui Catalunya pateix un atur injust, 
una part preocupant de la població es troba al llindar de la pobresa, les activitats econòmiques 
estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.400 milions d’euros anuals per 
Catalunya. Els constants atacs a la llengua i la cultura Catalana, amb total impunitat i falta de 
respecte a una cultura i una nació mil·lenària. 

És, doncs, davant aquest context crític que viu el país, que cal actuar amb fermesa i en 
defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. 
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de 
forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres. És 
un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha 
incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la 
Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en 
descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha 
agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que 
desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la 
Generalitat i dels ajuntaments. A més, des del Govern Espanyol,  es promouran grans canvis 
legals que atemptarien, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia 
existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania. 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva 
cultura. És per tots aquests motius i, principalment, per a preservar el benestar dels veïns i 
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veïnes de Vacarisses, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de dependència 
insostenible i injusta, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments 
històrics que ens està tocant viure. 

Atès que, dia rere dia, patim com l’Estat ens escanya políticament imposant-nos un model 
d’organització territorial i un seguit de decrets llei que ignoren les decisions de la nostra 
ciutadania. 

Atès que, dia rere dia, patim com l’Estat ens escanya també econòmicament desentenent-se 
de serveis que necessita la nostra ciutadania, alhora que espolia els nostres recursos. 

Atès la situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Vacarisses i, per extensió, 
de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. 

Atès que Vacarisses es va adherir a l’ Associació Catalana de municipis per la Independència. 

Atès que de la correlació de forces polítiques que composen  l'actual consistori de Vacarisses, 
no se'n pot desprendre, sinó, un sentiment i una voluntat majoritàriament sobiranista, creiem 
sincerament que trobarem una resposta afirmativa a la moció que presentem. 

En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM: 

PRIMER.-  Que el Parlament sortint de les darreres eleccions del 25 de novembre, sotmeti a 
votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya, i convoqui un 
referèndum sobre la independència de Catalunya abans d’acabar l’any 2014. 

SEGON.-  Sotmetre a la consideració del Parlament sortint de les darreres eleccions del 25 de 
novembre  la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les 
següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; 
la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el 
règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució 
immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències 
estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés 
d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern 
Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. 

TERCER.-  Que el Parlament  sortint de les darreres eleccions del 25 de novembre acordi, amb 
caràcter immediat les mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a 
la constitució formal de l’estat català i, en especial, les següents: 

• Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, 
l’estelada. 

• Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública 
o acadèmica catalana. 

• Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a 
realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya. 

• Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió 
Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 

QUART.-  L’Ajuntament de Vacarisses s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les 
diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 
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CINQUÈ.-  Finalment, des de Vacarisses, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat 
espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci 
en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles 
del món. 

SISÈ.-  Que amb caràcter immediat després de l’aprovació d’aquesta moció, s’hissi 
l’estelada com a símbol de llibertat de Catalunya a la façana de l’Ajuntament fins 
que la declaració d’un Estat propi i d’una Catalunya independent siguin una realitat. 

SETÈ.- Notificar-ho, un cop constituït, al futur President del Parlament de Catalunya i al 
futura  Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern 
Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació 
de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus 
municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.  

Pren la paraula el Sr. Masana per dir que aquesta moció ja la varen presentar al Ple passat i 
finalment no va tirar endavant, perquè hi havia coses que no agradaven, i el que s’ha fet ara es 
adaptar les dues mocions a l’actualitat degut a que entremig hi ha hagut unes eleccions, però el 
fons és el mateix, demanar que Vacarisses sigui declarat territori català lliure i que es pengi 
l’estelada. Segueix dient que vol fer una petita referència a les eleccions de fa quatre dies, en 
les quals la majoria dels vacarissencs van votar  formacions que estan a favor de la 
independència com és Convergència, Esquerra Republicana, les Cup, Solidaritat,  i s’hi a més 
a més hi sumem Iniciativa que està pel dret a decidir, la majoria dels vacarissencs i 
vacarissenques estan o haurien d’estar a favor d’aquesta moció. Per acabar demana a l’equip 
de govern que els hi doni suport. 

Intervé el Sr. Méndez, qui diu que dins de la literalitat de la proposta vol comentar un parell de 
coses. La primera fa referència a l’article primer que diu literalment “ que el Parlament sortint de 
les darreres eleccions del 25 de novembre, sotmeti a votació la declaració unilateral de 
sobirania nacional de Catalunya, i convoqui un referèndum sobre la independència de 
Catalunya abans d’acabar l’any 2014.”. Diu que aquesta proposta es va presentar la setmana 
passada abans de les eleccions del passat diumenge i que si li permeten la broma els pregunta 
si ja en sabien el resultat i que a més pactarien. La segona cosa que volia comentar, que tot i 
que no apareix en aquesta proposta si que ho feia en l’anterior presentada fa dos mesos, es 
que suprimeixen el que demanaven de col·locar les plaques a l’entrada i sortida del municipi, 
deu ser perquè no ho consideren molt convenient i ell creu que es bo. Segueix dient que davant 
la mateixa proposta que ja varen presentar, ells tenen la mateixa resposta, tornen a dir que es 
tracta més d’una qüestió de sentiment que de legalitat, doncs com ja saben això és legalment 
inviable, almenys amb les lleis que es tenen actualment. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que 
com ja va dir fa dos mesos, el que es respectar la llei és posar la senyera espanyola al màstil 
de l’ajuntament, i no perquè ho digui el PP, sinó perquè ho diu la llei espanyola, en concret la 
Llei 39/1981 de 28 d’octubre en el seu article tres, i per tant el que li demana és que es respecti 
la llei i que es pengi la senyera espanyola. 

El Sr. Méndez segueix la seva intervenció dient que a les passades eleccions les urnes van 
parlar i van demostrar varies coses. La primera, el rebuig del propi electorat de Convergència i 
Unió a la seva proposta, van perdre 12 escons; la segona, que el Sr. Mas és el millor candidat 
d’Esquerra Republicana, va quedar claríssim, i la tercera, que el Partit Popular va aconseguir 
els millors resultats de la seva història, van augmentar casi 100.000 vots, aconseguint un 
diputat  més. Per tant, diu, que ells estan contents amb el resultat. 

Continua la seva intervenció el Sr. Méndez, i adreçant-se als regidors d’Esquerra i 
Convergència, els hi diu que les eleccions han deixat clares varies coses en aquest sentit i ja 
s’està veient que la possibilitat d’arribar a governar conjuntament Esquerra i Ciu sembla ser 
que s’esvaeix, sembla ser que Esquerra arribarà a pactes de govern des de fora, i per tant és 
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molt difícil la capacitat de governar en els propers quatre anys, però és que son ells els que s’ 
han ficat en aquest problema i per tant son ells els que els han de treure. Segueix dient que 
com a conseqüència d’això, tenim un desgovern en aquests moments i fins i tot durant els 
propers quatre anys, tot i que espera que no, i això ha costat 32 milions saber-ho, 32 milions és 
el que han costat les eleccions, que segurament es podrien haver gastat en altres coses. Per 
acabar diu que ells estan per la unitat i per treballar per sortir de la crisi, que és el que els 
interessa, i que torna a repetir el que va dir fa dos mesos, que el Partit Popular de Vacarisses 
és un partit responsable i democràtic que s’empara en la llei, per tant la seva feina es municipal 
i seguiran treballant pel que consideren que es bo pels ciutadans de Vacarisses presentant 
propostes que millorin la seva qualitat de vida, i els demana a la resta de partits polítics que 
actuïn de la mateixa manera. 

Intervé la Sra. Sánchez qui diu que per coherència amb l’anterior vegada que es va presentar 
aquesta moció, malgrat que els esdeveniments han canviat, diuen el mateix, com ja saben son 
un partit federalista que defensen un altre model de territori i que no volen tampoc divisions, 
doncs creuen que podem pertànyer a Espanya sense barallar-nos-hi, però tampoc estan en 
contra dels qui volen la independència, i per tant no hi posaran cap pega per a que la moció tiri 
endavant i s’abstindran. 

Pren la paraula el Sr. Martín qui explica que ells esperaven que els cridessin abans de tornar a 
presentar la moció per arribar a un consens, però no vol entrar en això i com a partit 
municipalista que son, han pres la decisió de no recolzar aquesta moció. Segueix dient que ells 
es van comprometre a tirar endavant el referèndum quan el govern de la Generalitat el 
convoqui,; a més,estem pel dret a decidir, però el que no poden és decidir per tots els veïns de 
Vacarisses en aquest sentit,i a més les urnes van parlar l’altra dia i la diferència entre partits 
que son de caire independentista i els que no és mínima, i per tant creuen que el que és 
important és que treballem per a que el referèndum surti el més aviat possible i que es creï la 
llei de consultes populars per si un cas; a més creuen que també seria bo que aquesta 
proposta la fessin arribar al Parlament, i que a la Generalitat pengessin també l’estelada. 

Intervé el Sr. Masana i adreçant-se a Unió Independent per Vacarisses, els hi diu que celebra 
que siguin una força municipalista però que des dels municipis també s’empeny. Segueix dient 
que ell tornarà a penjar l’estelada aquí, doncs va dir que ho faria i ho tornarà a fer. A més diu 
que ells entren quan volen i quan no volen no hi entren i que no van trucar a l’AMI com deia el 
diari. 

Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que ell no va dir que hagués trucat a l’AMI, i pregunta al Sr. 
Masana si ells s’ho creuen el que diuen els diaris. 

El Sr. Masana li respon que si, i el Sr. Alcalde li diu que s’equivoquen molt. 

El Sr. Masana recorda que l’altre dia van tenir una discussió bastant pujada de to pel que deia 
el diari sobre una qüestió en que la Sra. Sánchez va presentar excuses fins i tot. 

El Sr. Alcalde li respon que ell no hi era en aquesta discussió, doncs va entrar més tard. 

Pren la paraula el Sr. Martin per dir que potser es va tractar d’un error de transcripció, doncs 
ells van trucar a l’Assemblea però no a l’AMI. 

El Sr. Masana diu que ell es membre de l’Assemblea i que no hi van trucar.  

El Sr. Boada explica que ell va trucar a un dels representants de l’Assemblea, el Sr. Lluís 
Martínez, i el Sr. Masana li va dir que ell també hi ha parlat amb el Sr. Martinez però que ho ha 
fet com a “Lluís”. 
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El Sr. Masana, diu que creuen que des de els ajuntaments s’ha d’empènyer aquest procés, i 
que Unió Independent quan volen voten a favor del que sigui i quan no volen no ho fan, i els vol 
recordar que per molt partit municipalista que siguin viuen en un país, i que s’imagina que quan 
van a parlar amb la Diputació i amb la Generalitat doncs hi van. A més, diu que hi ha molts 
partits municipalistes que estan a favor d’això, d’empènyer des dels ajuntaments per a que 
cada vegada siguem més. Explica, també, que la lectura que fan ells de les eleccions és 
diferent a la seva, doncs la majoria dels votants ho van fer per partits independentistes o bé pel 
dret a decidir i els demana que facin números. 

Pren la paraula el Sr. Martín qui diu que no és el mateix i que ja els ha fet els números. 

El Sr. Masana segueix la seva intervenció dient que una de les coses que s’estan plantejant ara 
des d’Esquerra és el referèndum cap a finals de 2013, per tant no és el mateix presentar-nos a 
un referèndum a finals de 2013 amb 700 o 800 municipis que s’han adherit a aquestes mocions 
o estan adherits a l’AMI, que no ser-hi, i els hi pregunta si ells aniran a votar o faran també de 
municipalistes i es quedaran a casa. Diu que ell ja ho entén que son un partit municipalista i 
que hi tenen a dins varies tendències, inquietuds, però creu que és l’hora de mullar-se. 

Adreçant-se al Sr. Méndez, li diu que políticament parlant estan a les antípodes, que parla de 
legalitat i no se’n recorda de que l’Estat ha de pagar el que diu l’Estatut i no ho està pagant, i ha 
de pagar infraestructures i  no paga, però parlen de respectar la llei. Li diu al Sr. Méndez que la 
legalitat al final quan s’engega un procés com aquest, el qual la nació catalana és sobirana, és 
ella la que decideix, i el que s’ha de fer és respectar la voluntat del poble, perquè si no encara 
estaríem amb la legalitat franquista, i això vol dir que en algun moment ens la varem saltar. 

El Sr. Méndez li respon que se la van saltar per la llei. 

El Sr. Masana diu que efectivament se la van saltar per la llei perquè se’n va fer una altra i ara 
es pot fer el mateix, però el que passa és que el subjecte polític per ell és l’estat espanyol, però 
per ells és Catalunya,i son dues maneres diferents de veure les coses, però no pot parlar de 
que no hi ha legalitats, perquè si que hi ha la legalitat de que el poble, que és sobirà, decideixi 
sobre el seu futur lliurement. 

Per acabar el Sr. Masana diu que el Sr. Méndez parla de treballar per sortir de la crisi, i que ells 
quan parlen d’independència parlen precisament d’això, de que cada any se’n van 16.000 
milions que no tornen, i que si s’imagina 16.000 milions a repartir entre ajuntaments, 
Generalitat...I que com ja li ha dit més d’una vegada li és igual si ell parla castellà, català o 
anglès, hi estan tots afectats. A part de tot, de la independència per motius ideològics o 
identitaris hi ha molta gent que s’hi està sumant per motius econòmics, Espanya ens escanya, 
ens espolia i una manera de tirar endavant és a través de la independència.  

Seguidament demana que li permetin, com va prometre que faria, posar l’estelada. 

El Sr. Boada li demana perquè no la va posar en el Ple extraordinari i el Sr. Masana li respon 
que per ser-li franc, se la va descuidar. 

Intervé el Sr. Reollo per dir que el seu partit ve més calmat i no tant bel·ligerant, però que son 
de la mateixa opinió i tenen el mateix argument. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que pel que 
està observant veu que son independents però no independentistes, per tant son un partit 
municipalista al que, segons considera, els ha faltat una mica de valentia en aquest sentit. 

Per altra banda, adreçant-se al Sr. Méndez, li diu que hi ha hagut moments durant la seva 
declaració que li han semblat igual que les que es produïen al Parlament de Catalunya durant 
la setmana anterior a les eleccions, que parlaven de coses fosques i de documents que li 
agradaria que li mostrés, doncs encara no han sortit. Explica que Convergència i Unió ha fet un 



 29

acte impressionant, que no es feia des de la declaració de l’estat català l’any 1934 ; el president 
Mas estava gairebé disposat a donar la seva vida i la seva llibertat perquè tot això es tirés 
endavant, i això es tirarà endavant, i justament aquesta tarda s’està començant a teixir la 
trama, perquè per dret internacional tenim uns terminis i l’any que ve probablement es farà 
aquesta consulta, que tothom esperava que fos el 14 de setembre de 2014, però serà un any 
abans, al setembre de 2013. Li segueix dient que estan treballant d’una manera que cada 
vegada que t’aixeques hi ha molts més independentistes, perquè aquesta terra és nostra, 
encara que aquesta frase no sigui seva, diu que ell es deixaria d’històries, de pressionar, 
quantes vegades s’ha dit aquí que Catalunya està cansada de donar sang, s’estan donant 
16.000 euros l’any i  no fa gaire van haver d’anar a Madrid a demanar unes engrunes de 5.400 
milions d’euros per pagar sous i salaris perquè la Generalitat no en té. L’any que ve es veuen 
obligats a retallar 4.000 milions d’euros, cosa que s’havia fet en dos anys consecutius, i es farà 
en un; aquest és el problema pel qual Esquerra Republicana no es vol afegir al tàndem del 
nostre govern, per no sortir esquitxat, perquè estan dient que no a les retallades, i l’any vinent 
s’hauran de retallar 4.000 milions d’euros, però és igual, la carn l’han posat a la graella, i tot 
això tirarà endavant i els partits nacionalistes i catalanistes, com Esquerra Republicana, 
Iniciativa, no deixaran abandonats a Convergència i Unió, i s’hi no arriben a formar govern, 
tornaran a convocar eleccions, i si no aconsegueixen formar govern, és el que el poble ha 
expressat. 

Pren la paraula el Sr. Méndez, qui adreçant-se als regidors del Partit Socialista, els hi diu que 
un cop més parlen d’abstenir-se des de l’oposició, i veu que no han entès el resultat de les 
eleccions que ha estat molt clar pel que al seu partit representa, amb una disminució 
substancial de vots, i que ells seguiran defensant el que creuen que és la unitat nacional, i per 
tant, no tenen cap problema en aquest sentit.  

Adreçant-se al Sr. Masana i al Sr. Reollo, diu que parlen del referèndum per l’any vinent, quan 
la seva proposta era pel 2014. També, adreçant-se al Sr. Masana, li diu que parla de sobirania, 
que aquesta resideix als ciutadans, i té tota la raó, tal com diu la Constitució la sobirania 
resideix al conjunt del poble espanyol, literalment, i com ell ja sap, ells parlen d’una part i en 
canvi ells parlen del conjunt. Segueix dient que ideològicament parlant viuen en mons diferents, 
tots dos tenen posicions molt clares. A partir d’aquí poden entendre’s en d’altres coses, però en 
aquesta és evident que no. Segueix dient que també parlen de demanar diners a Madrid, quan 
el que fan és anar a recollir els diners i amb la boca petita ho denuncien, típic dels 
nacionalistes, aquest victimisme,  però, això si, agafant sempre els diners. 

El Sr. Reollo respon que han de pagar a les famílies. 

El Sr. Méndez diu que llavors que no es queixin. Adreçant-se al Sr. Masana li diu que ell es 
queixa per temes de la llengua i vol aclarir que ell no s’ha queixat mai per qüestions de la 
llengua. 

El Sr. Masana diu que ell no ha dit això. 

El Sr. Méndez respon que potser ho ha entès malament, i que a més, en un moment que ha 
rigut ho ha fet sense cap mala intenció i sense cap influència personal, però li ha recordat al Sr. 
Serna. 

Tot seguit, adreçant-se al Sr. Reollo , li diu que parla de 1934 i el que ha de fer és recordar què 
va passar aquell any, doncs sembla que no en té coneixement; va venir algú i li va dir al 
president de Catalunya que no, i va ser que no i ja està. A més, quan parla de la “ terra nostra” 
suposa que a ell també l’inclou. 

El Sr. Reollo li respon que el que sembla és que ell s’exclogui. 



 30

El Sr. Méndez li recrimina que digui algunes coses de tant en tant, bé en cada ple, que és 
increïble, doncs ell és tan català com el Sr. Reollo. 

El Sr. Reollo li respon que ell no ho nega pas això. 

El Sr. Méndez segueix dient que ell ha nascut aquí i té els mateixos drets i deures que ell i no 
l’han de tractar d’una altra manera per no ser de la “terra seva”. 

El Sr. Reollo li respon que ja veu que no. 

Torna a prendre la paraula el Sr. Méndez qui fa referència al que ha dit el Sr. Reollo de que ells 
creen més independentistes, i que el que està fent es menysprear als seus propis votants, 
doncs si pel que digui algú del PP el voten a ell, s’ho faria mirar. A més, Convergència i 
Esquerra es discuteixen entre ells i encara no han pactat, i parlen de convocar eleccions  
després del cost que han suposat aquestes; si s’han de tornar a convocar eleccions això serà 
un caos, i no pot ser. Segueix dient que han de treure’ns d’això ells que ens hi ha ficat, que han 
d’arribar a acords i no tornar a convocar eleccions, doncs seria molt dur per l’economia 
catalana i pels ciutadans d’aquest país ,i Catalunya no es mereix això. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que ha de donar explicacions al Sr. Masana, doncs si va 
dir l’AMI va ser ell el que es va equivocar, volia dir l’Assamblea Nacional de Catalunya, va 
confondre al Sr. Martinez amb l’AMI, demana que el perdoni per l’error. 

Intervé el Sr. Martin per dir que no entrarà en aquesta discussió, però que vol recalcar que 
quan diuen que son un partit municipalista es refereixen a que estan aquí a Vacarisses només, 
però també tenen una visió de país, i ells aposten per fer aquest referèndum. Diu que es van 
adherir a l’AMI ,però que no s’ha fet cap resolució que demani als seus socis que es faci això. A 
més, dels 600 municipis que estan adherits a l’AMI ,només 173 han aprovat aquesta moció, i 
per tant, falten molts municipis que vagin per aquesta línia, i que el que han de fer és sumar 
esforços, anar cap aquest referèndum que felicita, i ells posaran el que estigui en les seves 
mans per poder-ho fer, perquè ells son valents, perquè estant defensant a tots els ciutadans de 
Vacarisses. Comenta que molts dels vots que han rebut Convergència i Esquerra, o el Partit 
Popular i Ciutadans, després a les municipals voten Unió Independent per Vacarisses, per tant 
com a partit no poden decidir en nom de tota aquesta gent fer aquest pas. Quan es faci el 
referèndum i cadascú opini faran el que la gent digui. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que el resultat de les eleccions deixa un panorama 
complicat per l’economia del país, i el 2013 serà molt dur. S’han de retallar els 4.000 milions 
d’euros que diu la Generalitat, i això afectarà a les escoles bressol, escola de música, 
transports....Per acabar diu que els polítics que hi ha a la Plaça Sant Jaume s’haurien de posar 
d’acord per salvar l’economia d’aquest país. 

Intervé el Sr. Masana per dir que amb més motiu haurien de votar a favor d’aquesta moció  

El Sr. Alcalde respon que l’endeutament és l’endeutament. 

El Sr. Masana diu que l’espoli fiscal que pateix Catalunya es podria resoldre en un parell 
d’anys. 

El Sr. Alcalde no vol discutir en aquesta taula aquest tema, perquè cadascú pensa d’una 
manera diferent, i que el que a ell el preocupa és la nostra economia, els nostres ciutadans i els 
serveis dels ciutadans de Vacarisses. 

Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que ell també està en política per això, que tots estan 
aquí pel mateix, i que tot i que siguin municipalistes estan dins de l’AMI, una associació de 
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municipis que està a favor de la independència de Catalunya, i que els dos partits de l’equip de 
govern hi van estar a favor. Per acabar diu que l’únic que demana com va dir en Carbonell         
“que la prudència no ens faci traïdors”. 

El Sr. Reollo demana la paraula per agrair la manera com es va desenvolupar el procés 
electoral, el dia de les votacions, els ciutadans, els partits polítics, etc...sense cap mena 
d’incident, va ser una jornada perfecte. 

Es sotmet a votació, i NO s’aprova amb el següent resultat 

 

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

A FAVOR    x  x       

EN CONTRA  x        x  x 

ABSTENCIONS        x     

 

 
 
1.9.-  MOCIO  PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUE RRA REPUBLICANA  DE 

CATALUNYA PER FER EFECTIVA LA PAGA   EXTRAORDINÀRIA   DE DESEMBRE 
DELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES 

 
 
El 13 de Juliol el Govern central aprova el Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir 
l’estabilitat  pressupostaria I de foment de la  competitivitat. 
 
El Govern Central amb aquest  Reial  Decret Llei, entre  altres mesures, suprimeix per l’any 
2012 les retribucions  del personal del sector públic corresponents   a la paga extraordinària  
del mes de desembre. 
 
Atès què amb aquest Reial Decret un cop més es duen a terme  politiques,   que lluny de 
solucionar   els problemes  de les persones  es dedica  a prendre  mesures  per aplacar “els 
mercats”, I salvar  els bancs; agreujant la crisi   I criminalitzar I comptabilitzant al sector públic, i 
de retruc als seus treballadors/es,  de l’actual desgavell econòmic en el qual estem immersos. 
 
Atès què amb aquest Reial Decret del Govern central  a part de fer recaure injustament sobre 
els i les treballadores  del sector  públic  els efectes de l’actual crisi econòmica en contra de 
qualsevol criteri de repartiment equitatiu  de In cargues públiques  i de capacitat econòmica, no 
s’ajusta al repartiment de competències entre  l’estat central,  la Generalitat  de Catalunya I els 
ens municipals. 
 
Atès que amb aquesta mesura aprovada per l’estat  espanyol, és un atac directe  contra  els 
municipis, pilars del país  pel  nostre paper de cohesió, vertebració i definició de la història i la 
tradició. 
 
Atès que l’Ajuntament  es l’administració   pública més immediata   i lligada als ciutadans  I 
ciutadanes I també als  seus treballadors, té la responsabilitat de pal·liar  amb els seus 
recursos aquesta greu situació d’indefensió que estant patint. 
 
Atès  que   els i les   treballadores de l’Ajuntament ,  estant cotitzant mensualment per la  part 
proporcional de la  paga  extra de desembre, donant compliment al text refós de la Llei  General 
de la  Seguretat Social, doncs aquesta paga és part del seu sou brut anual. 
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Atès que  tots i totes  que  conformem  ‘Ajuntament   de Vacarisses   hem  de  marcar-nos  un 
objectiu  clar:  que  cap treballador  de  L’Ajuntament de Vacarisses   quedi  perjudicat  per  les 
mesures que s’han pres des de Madrid   i denunciar-ho públicament. 
 
 
Per  tot el que  hem  expressat  anteriorment  el grup  polític ERC  Vacarisses  proposem   a 
l’Ajuntament en Ple l’adopció  del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-   Buscar les mesures necessàries per a la no aplicació de l’eliminació de la paga 

extra dels funcionaris I treballadors/res públics i aplicar ,si s’escau, mesures 
econòmiques compensatòries  equivalents aquest any 2012, recorrent a la 
negociació col·lectiva davant qualsevol plantejament  que pugi afectar als i a les 
treballadores. 

 
SEGON.-  Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que com ja en van parlar a la junta de portaveus el que 
ells demanen és que es busqui la manera per poder pagar la paga extra als treballadors, doncs 
un cop més torna a recaure sobre els treballadors el pes de la crisi quan hauria de recaure en 
d’altres sectors com per exemple el de la banca. Explica que l’Ajuntament de Barcelona farà el 
mes de gener una bestreta a compte de la paga d’estiu, que seria una possible sortida, i a més 
demanem que es consulti als treballadors. 
 
El Sr. Boada explica que aquest és un tema d’Intervenció, i que la interventora és qui porta les 
finances i per tant és una responsabilitat d’ella. Segueix dient que es va consultar amb la 
Diputació aquest tema de les bestretes, i no ho aconsellaven al tractar-se d’una bestreta per 
tothom i no una bestreta puntual, i que no seria legal. S’estan buscant solucions per poder-la 
pagar, però no saben com ho faran, el que està clar és que si no és legal no ho faran. 
 
El Sr. Masana diu que ho faran a Euskadi, a l’Ajuntament de Barcelona i és per això que 
demanen que es busqui la possibilitat de pagar als treballadors, doncs no els toca assumir-ho a 
ells. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui explica que fa poc menys d’un any que el Partit Popular està 
governant i és van trobar que el govern del Sr. Zapatero els va deixar una economia en caiguda 
lliure, més de cinc milions d’aturats i un deute i un dèficit que segons ens deien era del 6 %, 
cosa que no és veritat, i no perquè ho digui el Partit Popular sinó que van venir de l’Unió 
Europea i van veure que es tractava d’un 9 % ,el que significa a la pràctica 90.000 milions més 
que el 2011, que evidentment s’han de pagar, o sigui que l’anterior govern no només gestiona 
malament l’economia sinó que també van mentir sobre el tema del deute. Segueix dient que 
des de el seu punt de vista el més urgent és pagar aquest deute, doncs l’Estat és com les 
famílies, les famílies s’endeuten i perquè els tornin a deixar diners primer han de pagar els 
deutes, i a l’estat els passa el mateix. En aquest sentit es va prendre la decisió conjuntural 
temporal sobre la paga extra dels funcionaris, aquesta s’aplaça, no es suprimeix, es pagarà 
durant el 2013 cobrant-la en els fons de pensions dels funcionaris, això no afecta a tots els 
funcionaris, només als que cobren més de 962 euros mensuals. 
Segueix la seva intervenció explicant que en molts països s’estan prenent mesures contra la 
crisi, i nosaltres som els primers als que no ens agrada prendre aquestes mesures, perquè son 
doloroses pels funcionaris que estan en aquests moments necessitats com molta altra població 
d’aquest país, però els van escollir per solucionar aquest problema i estant duent a terme una 
serie de reformes a l’àmbit territorial, econòmic, energètic... que començaran a donar els seus 
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fruits a partir del segon semestre de l’any que ve, segons diuen els experts en aquest tema. Diu 
que podrien haver fet el que va fer el govern del Sr. Zapatero, seguir gastant i gastant, i que el 
que vingui després que s’espavili, però el que han fet és intentar solucionar el tema, que per 
això els van escollir.  
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez, qui adreçant-se al Sr. Méndez li diu que el fet de que es 
continuï remetent al govern del Sr. Zapatero li fa riure, perquè parlen d’una situació conjuntural, 
d’una crisi brutal, en que si recorda, comunitats autònomes  governades pel seu partit, com 
València, Madrid, son les que més dèficit van generar, per tant aquí tothom va gastar per sobre 
de les seves possibilitats, ens hauríem de mirar tots una mica i no acusar només al govern del 
Sr. Zapatero, sinó també a moltes comunitats del seu color. Segueix dient que, per altra banda, 
també pensen que el que no és just és tornar a fer pagar als treballadors de l’administració 
pública aquesta crisi, hi ha d’altres vies per tenir ingressos i d’altres formules per no continuar 
retallant els salaris dels treballadors; a més la funció pública també compleix una funció , és un 
cost de treballadors necessari i que, a més, si no fos així , incrementaríem les xifres de l’atur 
que per cert el seu partit no ha millorat. Diu que votaran a favor de la moció, entenent que és 
una declaració d’intencions, i que no es saltaran la legalitat, però buscaran formules per 
bordejar aquesta legalitat com han fet algunes ciutats i governs autònoms. 
 
Intervé el Sr. Boada per dir que a les conferències que es parla de l’endeutament general, es 
diu que l’endeutament de l’estat està entre el 70 i el 80 %, a les comunitats l’endeutament és 
del 10 o del 15 %, i els ajuntaments un 3 o 5 %, per tant els que estan menys endeutats en 
global son els ajuntaments. Diu que el que no queda clar és que l’any que ve es cobrin aquests 
diners, no ho diu enlloc a que es destinarà aquesta paga, a més és absurda, perquè si abans 
del 31 de desembre surt un Decret a veure que passa, doncs s’està governant a base de 
Decrets que afecten a tothom quan no tothom està igual i no es té en compte. Segueix 
explicant que hi ha moltes mesures que després es tiren endarrere, per exemple el que fa 
referència a les baixes dels treballadors,en que fins ara les cobraven des de el primer dia al 
100 % i ara s’està regulant, els tres primers dies no es cobrarà, després del quart al vint-i-u es 
cobra el 60 %, i després el 75; l’Estat mateix fa això i després diu que pels treballadors de 
l’Estat serà el màxim permès, i no ho poden entendre, haurien d’afectar a tothom els mateixos 
percentatges. Per acabar diu que ell no ha volgut entrar a discutir mai sobre política de l’Estat 
ni de la Generalitat, però hi ha coses que ens afecten molt, com que ara per exemple ens han 
aconsellat des de la Diputació que posem 0 als ingressos de la Generalitat de l’any que ve. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana per dir que en el fons li donen la raó, perquè son municipalistes 
però acaben rebent de tot el que cau de dalt, per tant és un peix que es mossega la cua. 
Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que si volen retallar a l’Estat espanyol hi ha moltes despeses 
inútils començant per la monarquia. Li pregunta per exemple quants euros s’han retallat a 
l’exèrcit, que es veu que és una cosa fonamental, que l’Estat espanyol estigui a l’Afganistan 
alliberant-lo, i pel que fa al tema dels bancs no cal ni parlar-ne. Segueix dient que hi ha coses 
que no s’entenen,  Europa rebaixa el dèficit de l’Estat i aquest se’l queda per ell i no el transmet 
a les autonomies i parlen de lleialtat; la única solució per Catalunya és marxar d’aquest Estat i 
crear-ne un de nou. 
 
Intervé el Sr. Méndez que en resposta a la Sra. Sánchez, diu que li fa riure que encara facin 
referència al govern del Sr. Zapatero però es que encara estem pagant els deutes del Sr. 
Zapatero, com no vol que en faci referència; un cop s’hagin pagat els deutes ja veurà que no en 
farà més referència, igual que tampoc farà cap més referència al tripartit de la Generalitat que 
també va deixar molt malament a Catalunya. 
 
El Sr. Masana li diu que si vol parlen de València i el Sr. Méndez diu que això haurien de parlar-
ho amb els valencians i a més li demana al Sr. Alcalde que es mantingui l’ordre. 
 
 
El Sr. Méndez segueix la seva intervenció responent a la Sra. Sánchez en relació a les altres 
formules econòmiques i que n’està segur de que ella les té, i li agrairia que les transmetés al 
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seu partit, doncs potser son les que no van posar en pràctica l’anterior equip de govern, el del 
Sr. Zapatero. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que la normativa competencial de l’Estat és el 
propi Estat, i les Comunitats Autònomes fan cadascuna referència a la seva, per això és normal 
que l’Estat no entri en els funcionaris de les Comunitats Autònomes, i que ell sàpiga de qui 
depèn l’Administració Local. 
 
El Sr. Alcalde li aclareix que si s’estan prenent mesures per part del govern no poden passar-
les per alt.  
 
El Sr. Méndez li respon que els funcionaris son funcionaris de l’Estat. 
 
Intervé el Sr. Secretari per dir que hi ha temes de funcionaris que les competències son de les 
Comunitats Autònomes i d’altres que no, en funció de si es tracta de la jornada, l’horari,  
vacances, assumptes propis... etc. Segueix dient que, per altra banda, l’estat s’està emparant 
en motius d’interès general i econòmic per modificar qualsevol normativa de qualsevol 
administració i per tant ens afecta a tots; el tema de la paga extra afecta també a Catalunya, a 
més el govern català es va avançar per si mateix aplicant aquesta mesura, i després l’estat ho 
va aprovar per tothom.  
 

Per acabar el Sr. Méndez explica al Sr. Masana que fins i tot a l’exèrcit hi ha retallades, doncs 
l’exèrcit espanyol pel que fa a diners gastats, en proporció al PIB, és el segon per la cua de 
l’OTAN, només ens supera Luxemburg,  el pressupost de les Forces Armades s’ha reduït molt, 
creu que es va passar de 8.000 a 5.000 milions. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui ratifica que aprovaran la moció i buscaran mesures.  
   
Es sotmet a votació i resta aprovada amb el següent resultat 
  

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

A FAVOR    x  x  x  x  x 

EN CONTRA  x           

ABSTENCIONS             
 
 
 

El Sr. Alcalde explica que secretaria té unes responsabilitats i intervenció en té d’altres, si és 
pagues la paga extra la responsabilitat recauria sobre la interventora.  
El Sr. Méndez diu que efectivament el govern basc que ha decidit pagar la paga extra serà 
acusat de prevaricació.  
 
 
 
1.10.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONV ERGÈNCIA I UNIÓ PER 

LA CREACIÓ D’UNA TAULA PER FER FRONT A LA CRISI. 
 
El dia 5 de novembre es feia públic en diversos mitjans de comunicació que el mes d’octubre 
deixava menys aturats a Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls però tot el contrari passava a 
Vacarisses on en el mes d’agost el nombre d’aturats registrats era de 539 persones, al mes de 
setembre pujava a 541 persones desocupades i en el mes d’octubre les persones que 
s’inscrivien a l’INEM  eren  un total de 551. I per tant observem que malauradament aquesta 
tendència el nostre municipi no la sigui capaç de trencar.  Fet que per solidaritat ens han de fer 
més sensibles i preocupar-nos davant d’aquesta desfeta que cada vegada pateixen més 
famílies. 
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Amb aquest context considerem que és imprescindible que les nostres institucions treballin 
colze a colze amb aquells actors socials i econòmics per tal d’elaborar propostes concretes que 
serveixin perquè a nivell del nostre municipi  es vagi avançant  cap a la seva superació. 
L’aportació de qualsevol idea, de qualsevol iniciativa per part de qualsevol persona en aquests 
moments,  que ens doni l’inici per realitzar qualsevol millora en aquest sentit, pot ser molt 
valuosa. 
 
Som conscients que aquesta crisi és cíclica però en aquesta ocasió llarga i agressiva i a la 
vegada sistèmica, però a la vegada creiem que la nostra voluntat i diligència política pot ajudar 
a resoldre, en determinada mesura, els grans greuges que aquesta situació conjuntural està 
provocant al conjunt de la societat i en especial de les famílies més desfavorides. 
 
Es per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa: 
 
PRIMER.-   La creació d’una taula o observatori per fer front a la crisi que compti amb 

representació del món empresarial del nostre municipi, partits polítics, associacions 
de veïns, entitats, societat civil, etc, que tinguin o puguin tenir una aportació 
d’interès als temes que abordi la taula 

 
SEGON.-   Que aquesta Taula tingui entre d’altres funcions fer d’observatori de la crisi, que les 

idees, propostes i aportacions consensuades siguin d’aplicació pel nostre 
Ajuntament. 

 
TERCER.-   Que sigui de caràcter periòdic i on la seva periodicitat sigui determinada per aquest 

Ple. 
 
QUART.-   Que l’Ajuntament convoqui tots els grups municipals del consistori a una comissió 

extraordinària per acordar les formes, els temps i els components de la Taula. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que com poden observar, tota l’estona s’està parlant de 
conceptes relacionats amb la crisi. Explica que el 5 de novembre va aparèixer la noticia als mitjans 
de comunicació de que el mes d’octubre deixava menys aturats a  Matadepera, Ullastrell  i 
Viladecavalls, i en canvi tot el contrari passava a Vacarisses, on el mes d’agost els aturats 
registrats van ser 539, al setembre 541 i a l’octubre 551, fet que ens ha de fer més sensibles i 
preocupar-nos-en més. Diu que és imprescindible que les administracions treballin colze a colze 
amb aquells actors socials i econòmics per elaborar propostes concretes que ens serveixin per a 
que es vagi avançant cap a la superació d’aquesta situació, doncs l’aportació de qualsevol idea o 
iniciativa per part de qualsevol persona,  que ens doni l’inici per realitzar qualsevol millora en 
aquest sentit, pot ser molt valuosa. Segueix dient que son conscients que  aquesta crisi és 
cíclica, però en aquesta ocasió llarga i agressiva i a la vegada sistèmica , però creuen que la 
seva voluntat i diligencia política pot ajudar a resoldre en gran mesura els greuges que aquesta 
situació conjuntural  esta provocant al conjunt de la societat i en especial a les famílies mes 
desfavorides,  per això el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple la creació d’una 
taula o observatori per fer front a la crisi que compti amb la participació del mon empresarial del 
nostre municipi, dels partits politics, de les associacions de veïns,   entitats, la societat  civil en 
general ,que tinguin o puguin tenir una aportació d’interès als temes que abordi la taula; que 
aquesta Taula tingui entre d’altres funcions fer d’observatori de la crisi, que les idees, propostes 
i aportacions consensuades siguin d’aplicació pel nostre Ajuntament; que sigui de caràcter 
periòdic i on la seva periodicitat sigui determinada per aquest Ple; que l’Ajuntament convoqui 
tots els grups municipals del consistori a una comissió extraordinària per acordar les formes, els 
temps i els components de la Taula. Per acabar diu que en realitat ja no hi ha idees per aportar 
i fer front a aquesta crisi, a més la responsabilitat  de canviar de banda, i que no sempre sigui el 
govern d’un ajuntament el responsable de tot el que esta passant, considera que per un cop 
ens hem d’unir, consensuar, cridant  l’ajut de les persones externes a l’ajuntament per 
aconseguir fer un aparell com un consell municipal on s’aportin idees per treballar pel poble i 
que no siguin els que estan al govern de l’ajuntament els responsables de tota aquesta 
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situació, quan sabem que aquest fenomen és extern a nosaltres, els demanem, per tant, la 
seva col·laboració en aquest sentit. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que el seu partit hi votarà a favor perquè de fet es el 
mateix que s’està desenvolupant a nivell nacional creant  les meses de diàleg entre l’Estat, els 
diferents partits polítics, sindicats, patronals ...per buscar solucions per la crisis i que per tant, 
evidentment, hi  votaran a favor. 
 
Intervé el sr. Masana qui diu que també hi votaran a favor, doncs creu que tot el que es pugui 
fer per ajudar  a que la gent trobi feina, s’hi s’aconsegueix que només una persona trobi feina ja 
haurà valgut la pena. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que també  votaran a favor a tot el que sigui activar, 
l’economia i posar en contacte diversos col·lectius, però que caldrà veure  com s’organitza i si 
es fa, sigui per funcionar i no fer debats i  discussions sinó aportar solucions que siguin 
operatives sobretot.  
 
Intervé el Sr. Alcalde, qui diu que també hi votarà a favor. Explica que molts plans d’ocupació 
estan retallats, i que fins ara les franges les feien  plans ocupació per presos i aquest any es 
farà un grup mixt entre plans d’ocupació i gent de Vacarisses, si per exemple es necessiten 6 
persones seran 3 de Vacarisses i 3 dels plans d’ocupació, i això començarà al gener. Explica 
que per altra banda s’està mirant de fer nous plans d’ocupació per l’any que ve, però que 
s’accepten idees i que per tant hi votaran a favor. 
 
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  x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
1.11.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERG ÈNCIA I UNIÓ PER LA 

BONA ACCESSIBILITAT DE LES VORERES DE L’URBANITZACI Ó DE CAN SERRA 
(VACARISSES) 

 
 

És de tothom conegut el deplorable estat en que es troben molts carrers del nostre municipi. 
Molts d’ells encara no s’han urbanitzat presentant una imatge que no correspon ni al lloc ni a 
l’època en la que vivim, i d’altres, que sí ho estan, però que es van acabar de qualsevol manera 
sense tenir en compte les legislacions que els regulen i sobre tot els drets de les persones. 
En aquest sentit ens estem referint a la segmentació i invasió que presenten un gran nombre 
de les voreres de Can Serra on el concepte de lliure accessibilitat universal de les persones ha 
desaparegut. En l’actualitat, cada vegada més  ciutats treballen per la supressió de barreres 
arquitectòniques que facilitin la circulació i l’accés a les persones amb discapacitat o amb 
mobilitat reduïda. Però no tan sols és aquesta part de la ciutadania la que té dret a viure en una 
ciutat, en un municipi sense cap mena d’entrebanc, són també els infants que, per criteris obvis 
de seguretat, han d’anar per la vorera. Això a Can Serra no succeeix. Contínuament podem 
observar com la nostra gent gran, quan fa els seus passeigs,  han de baixar de la vorera 
perquè aquesta queda tallada per un contenidor de recollida d’escombreries que en moltes 
ocasions, ja ple, resta envoltat de brossa; contínuament podem observar com les persones 
amb cotxes de bebè han d’anar pujant i baixant davant la impossibilitat de seguir el seu camí 
per sobre de la vorera; contínuament podem observar com les persones amb mobilitat reduïda i 
amb cadira de rodes opten per desplaçar-se pel mig del carrer veien el gran esforç que suposa 
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pujar i baixar a la vorera salvant els obstacles d’aquest contenidors d’escombraries ,  dels pals 
de telefonia i  les torres elèctriques. 
Per tot això i, 
 
Atès que pel que fa a la legislació catalana la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, en el seu article 4 ens fa referència 
a l’accessibilitat dels espais públics i on la seva planificació s’ha d’efectuar de forma accessible 
per a les persones amb mobilitat reduïda i on els ens locals han d’adaptar les vies públiques, 
els parcs i els altres espais d’ús públic a les normes d’accessibilitat. Pel que fa a l’article 7 ens 
parla les condicions mínimes que s’han de donar perquè es compleixin  els criteris d’ 
accessibilitat. Pel que fa al seu incompliment l’article 18 ens parla de les infraccions i les 
sancions que el seu incompliment comporta. 
 
Atès que pel que fa a la legislació d’àmbit estatal el Reial decret 505/, de 20 d’abril, pel que 
s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats i edificacions per a 
discapacitats, concretament en el seu article 11 ens parla de l’accessibilitat dels itineraris 
peatonals i on especifica molt clarament que “....serán  contínuos.....que posibiliten la 
circulación peatonal de forma autónoma.....”  Aquest mateix article, en el seu apartat tercer 
indica molt clarament que “....la posición de todos los elementos urbanos será tal que no 
interfiera en ningún caso el ámbito de paso establecido.....”.  Per altra banda l’article 12.1 en diu 
que “La pavimentación de los itinerarios peatonales dará como resultado una superfície 
contínua y sin resaltes, que permita la cómoda circulación de todas las personas”. 
 
Atès que la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, en el seu article 7 ens exposa 
aquestes mesures “contra les condicions de no discriminació  en normes, criterios y prácticas, 
con arreglo a los principios de accesibilidad universal de diseño para todos”. On l’article 10 ens 
parla de les condicions bàsiques d’accessibilitat i de no discriminació que “han de garantizar 
unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad”.  
 
Atès que la Llei 49/2007, de 26 de desembre, per la qual s’estableix el règim d’infraccions i 
sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat. En concret l’article 3 ens parla de les infraccions i l’article 4 de les 
sancions  de les diferents infraccions que es compleixin. 
 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió, demana al Ple de l’Ajuntament de 
Vacarisses l’adopció del següent  
 

A C O R D S 
 
 
PRIMER.-  Que l’Ajuntament prengui les mesures necessàries per restablir l’accessibilitat 

natural i òptima a les voreres de Can Serra que estan tallades i envaïdes pels 
contenidors de escombraries i així facilitar la circulació de totes les persones. 

 
 
El Sr. Reollo diu que vol fer un petit extracte del contingut de la moció sense fer referència a  
cap llei ni contingut burocràtic, creu que es necessari que l’ajuntament vetlli pel dret de les 
persones sense cap mena de distinció. En l’actualitat. les ciutats estan avançant d’una forma 
molt clara en la defensa de la eliminació d’obstacles que puguin mermar o impedir el lliure 
trànsit de qualsevol persona, però en el nostre municipi, això no es compleix. En aquest cas es 
vol referir a la urbanització de Can Serra, encara que podria ser aplicable a alguna altra zona, 
on les voreres estan tallades greument pels contenidors de brossa  que impedeixen el lliure 
accés de circulació de les persones, i sobretot d’aquelles amb alguna discapacitat o mobilitat 
reduïda; en referència a això vol citar  l’article 49 de la Constitució  que fa referència a l’atenció 
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que han de rebre les persones amb disminució física i per últim l’article 50 que fa referència a 
les persones de la tercera edat.  Convergència i Unió vol un municipi modern i obert a tothom 
sense cap mena d’entrebanc de caire arquitectònic,i per tant demanem que es prenguin les 
mesures necessàries  per retirar aquests contenidors i obrir les voreres a la lliure circulació.  
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que sap que en aquests moments de crisi això suposa un cost, 
però al mateix temps li demana un petit esforç, doncs com pot haver vist a les fotos, aquests 
contenidors ofenen a tota aquesta gent, persones impedides, mares amb cotxes, gent gran,etc.  
   
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que a l’anterior legislatura el seu partit ja va sol·licitar que 
s’instal·lessin nous contenidors i es retiressin aquests. Diu que en aquell moment el Partit 
Socialista va respondre que hi estaven d’acord i que quan hi hagués disponibilitat de diners es 
faria; per tant, suposa que si hi estaven a favor en aquell moment ho deuen estar ara.  
   
El Sr. Masana diu que la votaran a favor i que el que ells farien és generalitzat les millores a 
altres llocs que passa el mateix.  
   
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que la llei d’accessibilitat és del 91, i que a l’època que es va fer 
Can Serra no calia que ho digues una llei, sinó el sentit comú, i es pregunta que com pot una 
vorera estar interrompuda per un calaix ple de contenidors. Per tant, hi votaran a favor.  
   
Pren la paraula el Sr. Martin qui diu que hi votaran a favor, i  buscaran la manera de solucionar-
ho. Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que a Torreblanca II s’haurien pogut solucionar moltes 
coses, doncs hi ha arbres al mig de la vorera, pals de la llum, i que ara es molt fàcil dir que 
s’hauria d’haver solucionat. Diu que hi ha llocs que per motius d’espai és impossible o molt 
difícil d’arreglar, si es retiren els contenidors hi haurà gent que els voldrà mes a prop, tampoc 
es pot ocupar la via publica… Diu que és una qüestió que hem d’estudiar entre tots i a mesura 
de les seves possibilitats anar corregint el que es pugui.  
   
 Intervé la Sra. Sanchez qui en resposta al Sr. Martin diu que la urbanització de Torreblanca II 
és la única que compleix les normes d’accessibilitat, i que a més, es va fer  tot a un sol nivell, 
decisió que Unió independent no comparteix;  a més,  pel fet de que hi hagi pals, hauria de 
saber que els pals de telefònica s’han de treure, doncs falta fer el soterrament de la xarxa i 
s’hauran de treure.  
   
El Sr. Martin diu que es tracta de pals de baixa tensió, i també d’arbres. 
 

La Sra. Sánchez diu que de llum també n’hi ha algú que s’ha de moure, doncs el projecte no 
està acabat.  
   
El Sr. Alcalde explica que a Vacarisses tenien 14 urbanitzacions  estaven totes sense 
urbanitzar, i es va optar per no soterrar les instal·lacions, encertadament o no, però es tractava 
de   costos   molt elevats, i que excepte a la Colònia Gall, en que els veïns van demanar que 
encara que costes mes diners es soterressin les instal·lacions, a les altres urbanitzacions no va 
ser així. Diu que quan no és per contenidors ,es per pals de telefònica, o per enllumenat ,a més 
les voreres son estretes, tenim el municipi que tenim però s’intentarà millorar.  
   
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  x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
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2.-  SOBREVINGUTS. 
   
 No n’hi ha. 
 
3.-  PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPO RATIVA 
 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA  

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 24 DE SETEMBRE DE 20 12, 1, 8, 15, 22 i 29 
D’OCTUBRE DE 2012,  i 5, 12 i 19 DE NOVEMBRE DE 201 2. 

 
 Es dona compte de les actes de les juntes de govern celebrades des de l’última sessió 

plenària ordinària, la minuta de les quals ha estat entregada juntament amb la 
convocatòria d’aquest ple. 

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

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 234/2012,  de 21/09, al 289/2012, de 
20/11), (Medi Ambient,  del 19/2012, de 11/10, al 2 3/2012, de 14/11),  (Serveis 
Municipals , del 31/2012, de 28/09, al 38/2012, de 31/10), (Sanitat i Consum, del 
58/2012, de 21/09, al 71/2012, de 20/11), (Urbanism e, del 116/2012, de 24/09, al 
138/2012, de 21/11),  (Ensenyament, del 17/2012,de 31/10, al 20/2012, de 14/11),  
(Acció Social, Cooperació i Solidaritat, de l’11/20 12, de 19/11, al 12/2012, de 19/11), 
(Seguretat Ciutadana i Emergències del 66/2012, de 21/09, al 72/2012, de 02/11),  ( 
Joventut, el 5/2012 de 8/10),(Gent Gran el 3/2012 d e 9/10), (Indústria, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, el 5/2012, de 04/10). 

 
 Es dona compte dels decrets que es relacionen. 
 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.  
 
 
Es dona compte dels decrets de nomenament de personal que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
 
 

DECRET DE L’ALCALDIA 234/2012 
 

 
Atès que es preveu una minva d’efectius dins la plantilla de personal de l’escola bressol 
municipal El Cuc els dies 24, 25, 26 i el dia 28 de setembre de 2012. 
 
Atès que s’ha emès informe per part de la tècnica de la Regidoria d’Ensenyament en relació 
amb la necessitat reforçar la plantilla els dies 24, 25 i 26 amb una jornada de 4,5 hores i el dia 
28 amb una jornada de 7 hores i entenent que aquest nomenament no contradiu el que 
determina amb l’article 3 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic. 
 
Un cop consultada la vigent borsa de treball d’educadores de l’escola bressol municipal per 
cobrir possibles vacants en casos d’urgència elaborada a partir de les proves selectives 
celebrades els dies 10, 11, 17 i 18 d’octubre de 2011 i seguint l’ordre de puntuació proposat pel 
Tribunal Qualificador de les proves i aprovat per Decret d’Alcaldia 295/2011 de 19 d’octubre, 
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s’ha contactat amb la senyora Rosa Maria Teixidó Torres que troba en disposició de fer 
l’esmentat reforç a l’escola bressol El Cuc. 
 
Atès que la senyora Rosa Maria Teixidó Torres ha superat el període de proves determinat a la 
base 10a del procés selectiu esmentat al paràgraf anterior. 
 
Vist l’informe favorable de la interventora accidental d’aquesta corporació conforme hi ha 
consignació pressupostària per fer front a les despeses derivades de l’esmentada substitució. 
 
En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals 
  

R E S O L C 
 
PRIMER-  Nomenar educadora de l’escola bressol municipal, funcionaria interina, la senyora 

Rosa Maria Teixidó Torres, num. de DNI 39154766A els dies 24,25 i 26 de setembre 
de 2012 amb una jornada laboral de 4,5 hores i el dia 28 de setembre de 2012 amb 
una jornada laboral de 7 hores. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al departament de Personal als 

efectes escaients. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es 

celebri. 
 

 
 

DECRET DE L'ALCALDIA NUM.  239/2012 
 
 

Atès que, segons informe del sergent en cap de la Policia Local de data 27 de setembre de 2012, 
cal reforçar la plantilla d’agents de la policia local a causa la baixa per malaltia comuna d’un agent i 
la incorporació el dia 1 d’octubre de dos agents  al curs bàsic de formació de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya i d’un tercer més endavant. 
 
Vist què segons es desprèn de l’esmentat informe, per tal que el servei de policia no es vegi alterat  
en els propers mesos i es puguin atendre les necessitats del municipi, cal comptar amb un efectiu 
més mentre es mantingui aquesta situació o com a màxim per un període de tres mesos i entenent 
que aquest nomenament no contradiu el que determina amb l’article 3 del Reial Decret-llei 
20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per la correcció del dèficit públic. 
 
Atès que d’acord al mateix informe es proposa el nomenament de la senyora Asunción 
Guerrero Lozano que ja disposa dels coneixements professionals exigibles, la pràctica d’haver 
treballat en aquesta organització, l’equipament i tota la uniformitat d’aquest cos policial. 
 
Vist l’informe de la interventora accidental d’aquesta corporació conforme hi ha consignació 
pressupostària per fer front a les despeses derivades del nomenament.  
  
D’acord amb els articles, 31, 32 i 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals. De conformitat amb el 
preceptuat a l'article 55.f) del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per 
Decret 214/90, de 30 de juliol,  i l'article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el qual 
atribueix a l'Alcaldia la competència en el nomenament de personal funcionari,  pel present  
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R E S O L C 
 

PRIMER.- Nomenar la senyora Asunción Guerrero Lozano, núm. de DNI 39366460M com a 
funcionaria interina, agent de la Policia Local de l'Escala d'Administració  Especial, 
sotsescala de Serveis Especials, classe Policia Local, corresponents al grup C.2 
mentre existeixi la necessitat de reforçar amb un efectiu el servei de la policia local 
o com a màxim per un període de tres mesos, que s’iniciarà el dia 1 de d’octubre 
de 2012. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les parts interessades i publicar-ho al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat 
 
TERCER.-  Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es 

celebri. 
 
 
 

DECRET DE L’ALCALDIA NUM. 243/2012 
 
 

Atès que l’educadora de l’escola bressol municipal El Xic Noelia Palmero Orozco es troba de 
baixa per incapacitat temporal. 
 
Atès que s’ha emès informe per part de la tècnica de la Regidoria d’Ensenyament en relació 
amb la necessitat de substituir l’educadora de baixa i entenent que aquest nomenament no 
contradiu el que determina amb l’article 3 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit 
públic. 
 
Un cop consultada la vigent borsa de treball d’educadores de l’escola bressol municipal per 
cobrir possibles vacants en casos d’urgència elaborada a partir de les proves selectives 
celebrades els dies 10, 11, 17 i 18 d’octubre de 2011 i seguint l’ordre de puntuació proposat pel 
Tribunal Qualificador de les proves i aprovat per Decret d’Alcaldia 295/2011 de 19 d’octubre, 
s’ha contactat amb la senyora Rosa Maria Teixidó Torres que es troba en disposició de fer 
l’esmentada substitució a l’escola bressol El Xic. 
 
Atès que la senyora Rosa Maria Teixidó Torres ha treballat en altres ocasions com a educadora 
de les escoles bressol municipals i ha superat el període de proves determinat a la base 10a 
del procés selectiu esmentat al paràgraf anterior. 
 
Vist l’informe favorable de la interventora accidental d’aquesta corporació conforme hi ha 
consignació pressupostària per fer front a les despeses derivades de dita substitució. 
 
En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER-  Nomenar educadora de l’escola bressol municipal, funcionaria interina, la senyora 

Rosa Maria Teixidó Torres, num. de DNI 39154766A amb una jornada laboral 
complerta, a partir del dia 5 d’octubre de 2012 i fins la reincorporació de la senyora 
Noelia Palmero Orozco o com a màxim fins el 30 de juny de 2013. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al departament de Personal als 

efectes escaients. 
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es 
celebri. 

 
 
 

DECRET DE L' ALCALDIA NUM. 249/2012 
 

 
Atès que en data 26, 28 i 30 de setembre de 2011, es van celebrar les proves selectives per 
cobrir dos vacants de dinamitzador/a de joventut amb jornada de 20 hores setmanals, com a 
personal laboral temporal d’aquest Ajuntament mitjançant el sistema de concurs en torn lliure, 
per un període d’1 any, d’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local reunida 
en sessió ordinària de 5 de setembre de 2011 i publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
de Vacarisses i a la pàgina web municipal. 
 
Atès què finalitzat el termini d’un any s’ha emès informe per part de la Regidoria de Joventut 
que ha avaluat el funcionament del servei durant aquest període i exposa que per diverses 
circumstàncies el servei s’ha cobert amb una única persona amb una jornada laboral de 25 
hores setmanals i que el resultat ha estat satisfactori. 
 
Atès que és voluntat de la Regidoria de joventut de l’Ajuntament de Vacarisses continuar oferint 
els serveis públics i essencials que es duen a terme al Casal de joves de Vacarisses, per poder 
donar resposta a les necessitats de els/les joves del municipi en matèria de formació, orientació 
laboral, participació i cultura, en les mateixes condicions que s’estan oferint actualment. 
 
Atès que el senyor Oriol Aunós Aced, ha desenvolupat les tasques de referència, d’acord amb 
l’ordre de puntuació de l’Acta del Tribunal qualificador de les proves selectives esmentades al 
primer paràgraf, que està prou qualificat i en disposició de continuar cobrint el servei i entenent que 
aquest nomenament  no contradiu el que determina amb l’article 3 del Reial Decret-llei 20/2011, 
de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la 
correcció del dèficit públic. 
 
Atès que segons informe de la interventora accidental hi ha consignació pressupostària per fer 
front a les despeses derivades del nomenament del senyor Josep Oriol Aunos Aced, des del dia 
11 d’octubre de 2012 i fins que existeixi la necessitat o s’amortitzi o es cobreixi definitivament la 
plaça que passa a ocupar, amb una jornada laboral de 25 hores setmanals. 
 
Atès que d’acord amb la  base 10ª del procés de selecció en el que va participar el senyora Josep 
Oriol Aunos Aced, ha superat satisfactòriament el període de prova de 1 mes, de conformitat amb 
allò establert a l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de l’Estatut dels Treballadors. 
 
En virtut del que disposa l’article 55 f) del Decret 214/1990, de 30 de  juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al servei de les entitats locals, 
 

HE RESOLT 
 

 
PRIMER.-  Nomenar el senyor JOSEP ORIOL AUNOS ACED , núm de DNI 45473239P, com a 

dinamitzador de joventut de l’Ajuntament de Vacarisses, funcionari interí de l’escala  
d’administració especial, subescala tècnica, categoria auxiliar tècnic, subgrup C.2,  a 
partir del dia 11 d’octubre de 2012 i fins que existeixi la necessitat o fins que 
s’amortitzi o es cobreixi definitivament la plaça, amb una jornada laboral de 25 hores 
setmanals. 

 
SEGON.-  Notificar aquest acord a les persones interessades i al departament de personal als 

efectes escaients. 
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TERCER.-  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i donar compte d’aquesta contractació al Ple de 
l’Ajuntament de Vacarisses en la propera sessió. 

 
 
 

DECRET DE L’ALCALDIA NUM. 251/2012 
 
 

Atès que la senyora Yolanda Roldan Juan, l’auxiliar administrativa de l’escola municipal de 
música, es troba de baixa per incapacitat temporal. 
 
Atès que la Tècnica d’Educació ha presentat la sol·licitud de substituir a l’auxiliar administrativa 
per l’escola municipal de música, davant la impossibilitat de realitzar cap distribució de tasques 
entre el personal al servei de l’escola música. 
 
Atesa la voluntat de la Regidoria d’Ensenyament de mantenir el servei en les mateixes 
condicions que s’ofereix actualment a l’Escola de Municipal de Música, fet que implica la   
necessitat i urgència de substituir la treballadora de baixa amb una jornada laboral de 10 hores 
setmanals. 
 
Atès que el departament de personal ha comprovat que no hi ha cap borsa de treball d’auxiliars 
administratius/ves vigent. 
 
Atès que davant la necessitat urgent i inajornable de fer la contractació s’ha requerit a la Borsa 
de Treball municipal per tal que seleccioni una persona qualificada, capacitada i en disposició 
de fer la substitució de referència i entenent que aquesta contractació no contradiu el que 
determina amb l’article 3 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic. 
 
Vist que s’ha consultat el resultat de la ultima selecció realitzada dins el projecte de Plans 
d’ocupació, la de l’exercici 2011, en que es van seguir els criteris de selecció i el procediment 
establert als articles 5 i 6 de la Resolució TRE/2665/2010 de 30 de juliol del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, de la  qual s’extreu que la candidata que va obtenir la màxima puntuació va ser 
la senyora Esther Buades Martinez, que està prou qualificada i capacitada, te prous 
coneixements i experiència i es troba en disposició per fer la corresponent contractació. 
 
 
Vist l’informe favorable de la interventora accidental d’aquesta corporació conforme hi ha 
consignació pressupostària suficient durant l’exercici 2012 per fer front a les despeses 
derivades de dita substitució, quedant la resta supeditat a oportunes consignacions al 
pressupost de l’exercici 2013. 
En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals 
 

R E S O L C 
 

 
PRIMER-  Contractar la senyora Esther Buades Martinez, núm de document d’identitat 

33904135L, com a auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Vacarisses, dins la 
plantilla de personal laboral temporal, grup de titulació C2, amb una jornada laboral 
de 10 hores setmanals, a partir del dia 11 d’octubre de 2012 i fins la reincorporació 
de la treballadora Yolanda Roldan Juan, o com a màxim fins el 30 de juny de 2013. 
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SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al departament de Personal als 
efectes escaients. 

 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es 

celebri. 
 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
 
3.4.-   DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S’HAN 

TRAMÉS AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA I A LA DIR ECCIÓ GENERAL DE 
POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT 
DE LA LLEI 15/2010 (3R.TRIMESTRE 2012). 

 
 
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 40 dies per l’any 2012. 
 
 

F E T S 
 
El dia 6 de juliol de 2010, es va  publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva 
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels 
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals 
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del 
pressupost de despeses). 
 
Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes 
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 

FUNDAMENTS DE DRET 
 

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

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

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

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

5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Economia i Hisenda i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, als de les 
Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, tingui  
atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, qui explica que tal i com es va dir en una comissió informativa, 
els hereus de la finca del Castelllet han cedit a l’ajuntament la zona esportiva de la Colònia 
Gall. Diu que estan molt agraïts, que es tracta d’una cessió important, son 3.800 metres 
quadrats que han passat a ser propietat municipal i que l’ajuntament només s’ha fet càrrec de 
les despeses de notari i dels impostos. 
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4.1.-  MANIFEST : DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINA CIÓ DE LA VIOLÈNCIA 

ENVERS LES DONES 
 
 
Pren la paraula la Sra. Singla qui explica que el dia 25 de novembre es va commemorar el dia 
Internacional de la lluita contra la violència de gènere i que aquest any s’han produït ja 43 
víctimes mortals, 11 de les quals a Catalunya; segueix dient que des de la Regidoria de la 
Dona i des de l’Associació de dones de Vacarisses es van preparar un seguit d’actes, el 
principal dels quals va tenir lloc el diumenge 18 de novembre ,on durant tot el dia homes, dones 
i infants van fer un taller de mandales, les quals posteriorment es van penjar als arbres de la 
Plaça Joan Bayà. La Sra. Singla explica que tot i ser un acte simbòlic, cadascuna de les 
mandales representa el desig d’eradicar la violència, va ser molt participatiu i alhora emotiu, 
d’aquí el lema d’aquest any “ A Vacarisses canviem la violència per colors”. Per altra banda, diu 
que a l’INS també s’han fet els tallers de “ Com gestionar la nostra ràbia”, dirigits als alumnes 
de 4art d’E.S.O. Vol recordar que el dia 30 per la tarda al Punt de Vol es farà un taller de 
“Autoprotecció” per noies. Per acabar dona les gràcies a tothom que hi va participar. 
 
Seguidament i després d’agrair el fet de poder fer-ho ,el Sr. Masana llegeix el manifest : 
 
Avui, 25 de novembre,  les administracions i la societat  civil tornem  a aplegar-nos  per fer 
públic, una  vegada més,  el nostre  rebuig  a la violència masclista,  i per  manifestar fermament 
i amb claredat  la voluntat  i la intenció  de seguir treballant fins eradicar-la. Volem condemnar  
enèrgicament l’assassinat  de dones  per  actituds  masclistes,  tant  a Catalunya   com   arreu   
del   món,   i   mostrar    la   nostra    repulsa    davant   totes   les manifestacions   de violència,  
física, psicològica,  econòmica,  social  o estructural,  que impedeixen a les dones  poder tenir 
garantits  els seus drets com a ciutadanes. 
 
La nostra  crida, el nostre  refús i el nostre  condol volen anar  més enllà de les víctimes mortals,  
sens dubte  la cara més crua i devastadora  de la violència masclista,  i apel·lar totes aquelles 
manifestacions i comportaments que atempten  contra la integritat física i psicològica de les 
dones, pel simple  fet d’haver nascut  dones. Vulnerar  els drets  de les dones, més  enllà de la 
injustícia i la crueltat, representa un gran impediment   per assolir la democràcia  plena,  la pau, 
el desenvolupament  i el dret d’exercir la ciutadania. 
 
Val a dir que la societat  catalana  ha  avançat  i ha de continuar fent-ho.    Fa anys que varem  
començar  a caminar  amb passes  molt fermes a fi d’eradicar  la violència envers les dones,  i 
des  d’aleshores,  que  no  ens  hem  aturat.   La nostra  societat  ha  situat  la violència masclista  
a l’agenda política del país. Cal esmentar  que, més  enllà de la Llei del dret de les dones a 
eradicar  la violència masclista,  dels plans i programes  específics, dels coneixements  i la 
recerca, i dels i les professionals,  la societat catalana  disposem de voluntat,  tenacitat i fermesa.  
La voluntat  política  del Govern  de la Generalitat,   dels ajuntaments i les diputacions,  però  
també  la tenacitat i la fermesa  de la societat  civil organitzada,  de les entitats   i associacions  
de dones,  i de totes  aquelles  persones  que individualment treballen  de forma incansable  per 
assolir aquesta fita. 
 
Podem  dir, doncs,  que hem  pres  consciència  del significat  de la violència masclista  i hem 
esmerçat grans esforços per donar-ne compte. 
 
 
Tot i la feina duta  a terme,  som conscients  que la violència masclista  té les arrels,  en models  
i estereotips  que rauen  en l’imaginari col•lectiu. En un sistema  de valors i rols de  gènere   que  
ens  fa  acceptar   com  a  vàlids  uns   arquetips   i  una  jerarquia  de subordinacions que no 
només no es corresponen a la realitat,  sinó que, per una banda, silencien  les dones  i en limiten  
els sabers,  les capacitats  i el talent,  i per  una  altra, condicionen  i limiten la capacitat  de ser 
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homes i de viure una masculinitat no violenta, receptiva,  activa i de respecte  cap a l’altre sexe. 
Es per això que es fa necessari  seguir treballant i invertint  esforços en la prevenció i la 
sensibilització  social.  La violència, en totes  les seves manifestacions, és una  conseqüència  de 
les desigualtats  reals,  per tant som conscients  que l’única manera  d’aconseguir una societat 
sense violència és fer una aposta  clara per les politiques  d’igualtat  que permetran a dones  i 
homes  concebre  un pacte   social  i  democràtic   basat   en  el  respecte,   l’equitat  i la  justícia   
social.  Som conscients  que aquest  pas el podem  aconseguir  amb l’educació i els 
coneixements  que son eines que ens permetran, en un futur,  construir  relacions  sense 
subordinacions  ni violència. 
 
A dia d’avui, tenim  a l’abast els instruments necessaris  i imprescindibles per construir una 
societat  més justa  i igualitària,  lliure de violència.  Durant  els darrers  anys, amb la implicació  
de totes  les administracions i els agents  socials,  hem  avançat  molt  en la coordinació  i el 
treball  conjunt  de totes  les institucions   i  en  el desplegament  d’una xarxa de recursos  i 
serveis especialitzats  a tot el territori  per tal de posar a l’abast de les dones  en situacions  de 
violència masclista  i els seus fills i filles instruments  d’atenció, assistència,   protecció   i  
recuperació.   Cal  seguir  avançant   en  aquesta   línia  i,  molt especialment,  cal fer un esforç 
per aproximar  aquests  serveis a les dones  i també  a la societat  en general perquè  en facin ús 
sempre  que ho consideri  escaient.  Hem de posar en marxa  tots  els mecanismes  que siguin  
necessaris  per tal que tothom  sàpiga  on pot adreçar-se  en cas de detectar  una possible 
situació de violència masclista  i poder  actuar així  de   manera   preventiva,   perquè   hem   
constatat    que   tota   la  societat,   i  molt especialment l’entorn més proper  a les dones, juga 
un paper fonamental en la detecció i prevenció de possibles episodis de violència; cal que totes i 
tots ho tinguem  present  i en siguem conscients. 

 
Es ben  sabut  que vivim moments  difícils, però és necessari  fer pales que les polítiques per   
a  la  igualtat   d’oportunitats  entre   dones  i  homes  i  l’abordatge  de  la  violència 
 
masclista   son  innegociables  i  imprescindibles.  Les institucions   catalanes  tenen   per 
objectiu garantir  el benestar,  la qualitat  de vida i el dret a viure lliurement.  Es per això que,  
enmig  d’uns temps  convulsos, no ens podem  permetre   escatimar  voluntats  i no podem  
permetre  que la violència  masclista  torni  a casa, invisible i fonedissa,  que  es perpetuï   en 
silenci mentre  segueix atemptant contra  el dret  a la vida  i, en general, contra  els drets 
humans. 
 
Es per tot  això, que en el marc  d’aquesta  diada, totes  i tots  nosaltres  volem renovar  i 
refermar el nostre  compromís.  Seguirem treballant per construir  una  nova cultura  on les 
relacions  es basin  en la igualtat  i el respecte,  seguirem  endavant  fins assolir  una societat 
més igualitària, formada  per dones i homes lliures. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Mendez qui fa una serie de preguntes: 
 
- Al parc de l’aranya de Can Serra, segons els hi ha arribat d’alguns veïns, els caps de setmana 
i festius es celebra “botellón”, i demana que s’intenti solucionar; que son conscients de que no 
es pot posar allà un policia les 24 hores, però que es podria augmentar la vigilància els caps de 
setmana i festius. 
-  En relació al Club Esportiu, els veïns li han comentat que s’ha donat de baixa molta gent, que 
inclús han marxat a d’altres municipis, i li agradaria saber si en saben el motiu. 
 
En resposta a la primera pregunta el Sr. Salvador Martin diu que la Policia ja en té coneixement 
i que ja hi van. 
 
El Sr. Serna en resposta a la segona pregunta del Sr. Méndez diu que la sensació de 
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l’ajuntament i de la Regidoria d’Esports és que hi ha un malestar general per part dels pares 
enfocat directament a la Junta. Explica que de moment l’ajuntament no ha volgut entrar-hi a 
fons, però pel que saben fa dos mesos la pròpia Junta es va presentar a la Regidoria per 
comunicar que presentaven la dimissió en ple. Es va tractar el tema amb l’equip de govern, i es              
va decidir posar en marxa una gestora que marqués una mica la línea a seguir pel Club, i quan 
tot l’engranatge començava a estar embastat, la sorpresa va ser que es van retreure de             
la dimissió, i volien continuar. Segueix dient que van aconseguir que els fessin la promesa de 
que al final de temporada deixarien d’estar al Club, i que ell els va demanar que com a mínim 
fessin una assemblea, però ara es troben que no tenen socis, doncs els han anat eliminant, fins 
i tot a ell mateix el van donar de baixa sense comunicar-li. Quan la Junta es va tornar a 
presentar, com que no hi havia socis, no va sortir. Torna a dir que sap que hi ha molt 
descontent per part del pares i que molts han marxat, però que molta part del problema també 
és per les instal·lacions, doncs es queixen de que  a Castellbell son millors, a Can Trias també, 
a més han baixat el preu de les quotes, i tot aquest conjunt de circumstàncies ha creat un 
malestar que ha fet que anés marxant tothom. Per acabar, diu que l’ajuntament tampoc pot fer-
hi res, doncs ha d’esperar que es convoqui l’Assemblea; a més diu que a ell personalment han 
intentat evitar-lo. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui considera que el problema bàsicament està en que a 
Viladecavalls hi ha camp de gespa, molta gent de Terrassa també va a Viladecavalls, a 
Castellbell també, i a més les quotes aquí son mes cares. Explica que ell ha parlat amb el 
regidor de Viladecavalls i li va dir que el manteniment dels dos camps de futbol més el pavelló 
costa 500.000 euros anuals. Segueix dient que considera que ara no toca fer un camp de 
gespa, per molt que hi hagi diners o no, no és una prioritat d’aquest ajuntament, tot i que alguns 
ho poséssim al programa, tal i com està l’economia ara no toca. Diu que hi ha moltes maneres 
de fer-ho per pagar, encara que no es tinguin els diners; per exemple a Viladecavalls han 
contractat un manteniment a 20 anys, però creu que no és ètic. 
 
Intervé el Sr. Masana qui vol comentar que hi ha un altre tema en això del futbol, doncs a 
Viladecavalls treballen entrenadors que saben que toquen, que fan, i que saben que estan amb 
nens i que és més important l’educació, el treball col·lectiu, que no guanyar. Diu que 
personalment coneix alguna persona que no ha marxat ben bé per això. 
 
El Sr. Boada assenteix, doncs diu que s’ha d’educar els nens en el joc net i bones maneres, 
però també sap que per exemple un nen del Ventaiol que ha marxat a Viladecavalls ha estat 
pel camp de gespa, i a més quan els nens despunten una mica se’n van. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui exposa les seves preguntes al Ple: 
 
- Adreçant-se al Sr. Alcalde li recorda que fa mes d’un més que va demanar mitjançant 
instància documentació sobre les subvencions de les associacions de veïns. 
 
El Sr. Alcalde li demana disculpes i li diu que ha estat un descuit seu, però que ja li prepararan. 
 
- Demana saber com està el Pla d’Adequació del Municipi, si es presentarà algun informe o no. 
 
El Sr. Martín li respon que si ,que ja els ho presentaran. 
 
- Pregunta si està previst asfaltar o s’ha asfaltat el Pou Gran. 
 
- En relació al rebost solidari vol demanar com van les negociacions amb el banc d’aliments, i 
vol demanar un informe per saber com funciona, perquè s’ha perdut, no sap ben que, “que es 
què, qui és qui, qui dóna què...”, i li va saber greu que a l’usuari aquestes fotos li van fer mal. 
 
El Sr. Alcalde li respon que té raó, que s’està replantejant tot, ho porta Càritas, però es vol 
canviar el sistema. 
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- Adreçant-se al Sr. Serna, el Sr. Masana li demana si es podria adequar una mica la pista amb 
cistelles, hores en les que s’encengui la llum, etc. 
 
El Sr. Serna li respon que ja tenen el pressupost i suposa que l’any que ve es farà. 
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha fet un estudi tant de carrers com de totes les instal·lacions 
municipals, també d’arranjar, per posar-ho a  les subvencions de xarxa. Es prioritzarà 
arranjaments, reparacions i manteniment de voreres per Plans d’Ocupació i donar feina a gent 
de Vacarisses, i també edificis públics, pistes esportives, cementiri, fàbrica, escoles, etc. Diu 
que els tècnics de la casa han fet un estudi per sol·licitar-ho a Xarxa de Municipis. A més, s’ha 
fet un escandall de reparacions més o menys urgents a les urbanitzacions. 
 
 - El Sr. Masana, en relació als llibres de text, diu que ja ho van demanar al Consell Escolar 
Municipal, també en Comissió informativa i el senyor regidor els va dir que no. Ara, torna a 
demanar-ho, sense entrar en el debat de si està ben fet o no. La qüestió es que han sobrat 
molts diners i creu que s’haurien d’ampliar aquests 14.000 euros de renda i que es pugessin a 
18.000, doncs com diuen, es va ajudar a les persones que estan molt necessitades i ara el que 
ells demanen és que ajudin a les persones que també estan necessitades, doncs creuen que 
és el més just,i fins i tot es podrien guardar 2.000 o 3.000 euros per projectes a les escoles. Per 
acabar diu que té constància de que hi ha un parell o tres d’AMPAS que van en aquesta línia. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui en resposta a la pregunta sobre el Pou Gran diu que ja està 
asfaltat, que s’ha fet una prova perquè a la majoria de carrers que encara son de terra i es 
tardarà en urbanitzar, mirar d’arreglar-los. Explica que han trobat un tipus d’asfaltat que es més 
econòmic i per això han fet la prova, per veure si funciona i poden fer-ho d’una manera o d’una 
altra. 
 
El Sr. Alcalde diu que han d’esperar a veure els resultats, doncs creuen que en llocs amb molta 
pendent o molt trànsit no funcionarà, i diu que això es fa com antigament es feien les 
carreteres, amb una subbase, després quitrà... Per tant, al Pou Gran, que no hi ha gaire trànsit 
pot funcionar. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert per donar resposta a la pregunta de la subvenció pels llibres de 
text i explica que en van parlar amb el Consell Escolar, també a la Comissió Informativa, però 
que l’ajuntament ja ha començat a parlar amb les escoles pel sobrant i el compromís va ser que 
el que sobrés, que han estat uns 22.000 euros, revertiria a les escoles i l’institut, i que per tant 
aquesta és la intenció. Segueix dient però que, de cara a l’any que ve, ja li van dir que es 
retocarien els nivells de la renda per ampliar-la, perquè se’n poguessin beneficiar més famílies 
amb rendes mes altes i poder arribar fins als 18.000 €, però pel que fa a aquest any la previsió 
és aprovar unes bases per poder donar aquests diners als centres i poder tenir-ho a punt pel 
mes de gener, i fer aquest repartiment que beneficiarà a les escoles, amb uns criteris establerts 
per l’ajuntament, perquè reverteixi en tot l’alumnat. Per acabar diu que aquest any ha anat així, 
que sempre se n’aprèn i pensen que hi ha coses que les hauran de millorar. 
 
El Sr. Masana torna a demanar que es faci aquest any mateix, doncs la gent necessita les 
ajudes directes, no una pissarra o d’altres coses. Diu que creu que es poden fer les dues 
coses, algun projecte per  les escoles, però que el gruix d’aquests diners vagi a ajudar a les 
famílies necessitades; aquest és el posicionament d’Esquerra Republicana. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si realment hi ha moltes famílies que han quedat fora. 
 
El Sr. Gibert respon que dins de les rendes que es van marcar, va haver-hi famílies que van 
rebre el 100% i d’altres que no, fins i tot diria que els que tenien la renda tocant als 14.000 € 
eren els que menys tenien la necessitat de demanar aquesta sol·licitud. Creu que realment es 
va ajudar molt més i van tenir molt més nombre de sol·licituds a la franja de renda més baixa, 
que és l’objectiu d’aquest ajut. Segueix dient que està d’acord que s’ha de millorar, però en 
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aquests moments volen ser seriosos, doncs es van comprometre amb els centres amb això i 
creuen que no és el moment de canviar-ho, però torna a dir que de cara a l’any que ve, fins i 
tot, es compromet a que puguin treballar conjuntament perquè entre tots fer unes bases prou 
dignes. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui fa dues preguntes al Ple: 
 
- Adreçant-se al regidor de Medi Ambient diu que estem en època de poda i que el volum de 
poda és extraordinari i vol saber si de cara a l’any que ve i amb el temps suficient es podria 
avisar a la comunitat de que la portés cap al centre de reciclatge o utilitzar un altre tipus 
d’utilitat per recollir-la, doncs els contenidors n’estan plens, la gent no està acostumada a anar 
a la deixalleria, a més aquesta poda sobresurt dels contenidors i seria interessant per la gent 
que té compostadors que es triturés de manera extraordinària, i fer-los arribar un mail per a que 
vinguessin i reduir aquest nivell de poda. 
 
- A la C-58 tornen a sortir molts porcs senglars. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells no son de la societat de caçadors i no és que els agradi organitzar 
batudes, però si els hi demanen les organitzen, doncs els  hi provoquen molts problemes ,com 
per exemple als Caus  on tomben els contenidors. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que el problema dels porcs senglars és greu i que no 
només a la C-58, sinó que fins i tot a l’autopista. Explica que fa uns 10 dies el seu fill en plena 
autopista va tenir un impacte amb un porc senglar, tot i que les autopistes estan protegides per 
les tanques i això no hauria de passar. Segueix dient que aquest any han treballat amb la 
Societat de Caçadors La Torrota de Vacarisses, a fi i efecte de fer una programació de la 
batuda de porc senglar per tota la temporada de caça que no és la tradicional, sinó la que 
permet caçar el porc senglar; s’ha treballat amb temps i a hores d’ara ja s’han fet batudes al 
Pou Gran, al sector de les Comelles, s’han autoritzat i ja hi ha data prevista per a que es puguin 
fer batudes al Mimó, i d’acord amb el calendari, les demés finques Can Vives, Castellet... ja 
estan planificades i s’estan fent batudes constantment. Diu que el problema és que hi ha una 
superpoblació i fins i tot segons el resultat de les batudes, sembla que l’animal és conscient 
que es va per ell per la presencia dels gossos,i per dos o tres dies s’esfumen.  
 
El Sr. Reollo explica que ell va parlar amb un Sergent de Mossos d’Esquadra i li va comentar 
que quan salten a la C-58 és perquè ja no n’hi caben i necessiten moure’s. 
 
El Sr. Llorens diu que durant la reunió de l’any passat en el Consell del Parc van explicar que 
alguns porcs porten sensors, i  dos porcs que en portaven es van localitzar dues setmanes més 
tard a Berga i a Tortosa, des de el Parc Natural de Sant Llorenç. 
 
En relació al tema de la poda, el Sr. Llorens diu que en pren nota i que tot i que cada tres 
mesos El Terme enlloc de ser de quatre pàgines duplica la seva extensió, potser valdria la 
pena fer-ne una ressenya, i també a la pàgina web. 
 
El Sr. Reollo li demana si aquests contenidors de la deixalleria es porten a l’abocador i si es 
trituren o es deixen. 
 
El Sr. Alcalde respon que alguns es porten a la finca del Mimó, i s’estalvien costos. 
 
El Sr. Martín vol recordar que la gent pot trucar a Juan i Juan i demanar que se’ls reculli la 
poda. 
 
El Sr. Reollo diu que ell troba a faltar aquesta informació, que es podria informar més amb 
anuncis als contenidors de resta,  com algunes vegades es va fer la legislatura passada, 
sobretot en època de tardor, que ve aquesta recollida impressionant. 
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- El Sr. Reollo fa la seva última pregunta en relació a la New Jersey, doncs anar per la C-58 
amb pluja es tot un espectacle. 
 
El Sr. Alcalde diu que es va anar a Carreteres, els van treure les estadístiques, doncs ells es 
queixaven d’una elevada sinistralitat, i els punts més negres no son al nostre tram, sinó a 
Castellbell, i amb la millora que han fet amb la pintada ha disminuït molt el número de morts. 
Explica que va anar amb l’Alcalde de Viladecavalls i els van començar a treure estadístiques i 
està un pèl difícil. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui només té una pregunta, adreçada al Sr. Martín, en relació a 
la neteja dels dipòsits, que ells se’n van assabentar posteriorment, i hi ha veïns que van estar 
14 hores sense aigua. A més li han comentat que es van posar rètols molt petits que no es 
veien, a més plovia, etc. També explica que a Torreblanca I van posar uns rètols més grans, 
però on deia “possible tall d’aigua del 19 al 21”, llavors ella demana quina és la seva 
planificació i si ho fa la brigada o ho fa una empresa. 
 
El Sr. Gibert respon que treballen amb la mateixa empresa que treballaven ells i si que és cert 
que a Torreblanca II va haver un problema, doncs es va fer el dipòsit alt que no s’havia fet mai i 
estava molt més brut,i és per això que no es va poder complir la previsió que s’havia fet. A més, 
a l’hora d’omplir el dipòsit també va haver-hi un problema. Reconeix que té raó i que a ells els 
va faltar informació i no es va fer bé com s’hauria d’haver fet. Segueix explicant que en el cas 
de Torreblanca I si que es veritat que es va posar un rètol que deia del 19 al 21, però en realitat 
no n’hi va haver cap de tall i per tant no va afectar ningú i no va haver-hi queixes; es va netejar 
el dipòsit, però com que n’hi ha dos  dipòsits es tanca un i es dona l’aigua per l’altre, però en el 
cas de Torreblanca II no era possible, perquè era el de capçalera i no era possible donar aigua. 
Diu que també es van fer arribar uns SMS a tots els veïns afectats dels que es disposa el mòbil 
avisant del tall. De totes maneres vol demanar disculpes als veïns de Torreblanca II per 
aquests inconvenients que malauradament a vegades no es poden preveure. 
 
El Sr. Alcalde explica que per sanitat s’han de buidar tots els dipòsits cada any mitjançant una 
empresa especialitzada. 
 

 
Essent les 22 hores i 10 minuts, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de 
la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Salvador Boada i Guàrdia Joan Amengual i Tomé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


