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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 28 DE 
GENER DE 2016 
 
 
Vacarisses, 28 de gener de 2016, 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 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde   
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Laura Sánchez López, 2ª  tinent d’alcalde 
María Luisa Santander Aguilar, 3ª tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater 
Pere Casas i Ardanaz 
Mariana Ríos López 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Martín i Martín 
Anna Maria Singla Sangrà 
Pedro Roque Serna González 
Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 28 DE 
DESEMBRE DE 2015. 

 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui comenta que a la pàgina 10 de l’acta de 28 de desembre, en 
relació a una pregunta que li va fer el Sr. Serna sobre si el conveni es prorrogava anualment si 
ningú el denunciava, el que consta a l’acta és que ell va dir que no ho recordava, però ha 
escoltat la gravació perquè no li sonava haver-ho dit, i el que va dir és que segons recordava sí 
que s’aprova anualment, per tant demana que es faci aquesta rectificació. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la respectiva sessió, amb 
la rectificació esmentada. 
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1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA, A ADOPTAR  PEL PLE MUNICIPAL, 
PER TAL D’AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DI PUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres 
Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de 
Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de 
gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels 
corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències que 
exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la 
part resolutiva d’aquest dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que 
es reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les 
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 
competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la 
normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència 
pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la 
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 20 de 
gener de 2016, va dictaminar favorablement. 
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 

 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de 

Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències 
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s'especifiquen: 

 
I.- Taxa per la utilització d'instal·lacions esport ives municipal 
 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
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II.- Taxa per la prestació del servei de l'escola b ressol 
·  
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
III.- Taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu i d'entreteniment 
i similars 
 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
IV.- Taxa per la prestació del servei de l'escola d e música 
 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
V.- Preu públic per la prestació del servei d'atenc ió domiciliària 
 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
 
SEGON.-  L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 

 
TERCER.-  L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
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respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 

 
QUART.-   La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 

acord es regeix per les següents regles: 
 
Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a comptar 
des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   

 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per 
finida amb una antelació mínima de sis mesos. 

 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i 
les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes 
locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que 
s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 

 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període 
executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant. 

 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de 
l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona.  

 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 

 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per 
les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte 
de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada 
exercici.  

 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació 
dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren 
entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix 
pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries. 
En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per a l’ORGT  la 
disponibilitat de fons aliens. 

 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per 
l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 

 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte 

d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma 
quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos 

conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts 
aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per 
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poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de 
comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament, 

interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del període de 
pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus 
d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada 

conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació. 
 

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a 
l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, 
i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte 
de la Diputació. 

 
Regla setena. - La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions 
que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i 
les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 

 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria 
en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i llurs 
disposicions concordants.  

 
Regla vuitena .- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans 
recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la 
delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 

 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 

gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 

de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 

anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i 
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada 
moment.  

 
Regla novena.  La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió Tributària, 
durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 

 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 

Recaptació i en les disposicions concordants.  
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització 
de les dependències municipals.    
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Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a 
donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de 
dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions 
contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 

 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents 
originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i 
signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local delegant i 
per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant 
els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb 
el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la 
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 

 
Regla onzena.   Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents: 

 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 
 
 

CINQUÈ.-  Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, 
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop 
acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, 
juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, 
també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  

 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que aquesta proposta va encaminada a l’ampliació de 
les competències delegades en matèria de recaptació i gestió de tributs a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació. Comenta que aquesta ampliació afecta les següents taxes i 
preus públics: la taxa per utilització d’ instal·lacions esportives municipals, la taxa per la 
prestació de serveis de l’escola bressol, la taxa per la prestació de serveis lúdics, culturals, 
esportius i d’entreteniment, la taxa per la prestació de serveis de l’escola de música i el preu 
públic per la prestació del servei d’atenció domiciliaria. Segueix explicant que fins ara la gestió 
d’aquests rebuts es feia des de l’ajuntament fins que passaven a via executiva i ara s’ha 
delegat tota la gestió a la Diputació. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.3.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT I SO STENIBILITAT 
D’APROVACIÓ DE LA “CARTA DE PRESERVACIÓ, MILLORA, 
DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PARC RURAL DEL MONTSER RAT”,  
D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL PROMO TOR, I DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ. 

 
Entre els anys 2006 i 2012 els plens dels ajuntaments dels municipis d’Abrera, d’Esparreguera, 
de Collbató, d’Olesa de Montserrat, de Marganell i d’El Bruc, varen aprovar per unanimitat la 
“Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural del 
Montserrat”. S’acompanya formant part integrant de la present proposta d’acords, donant-se 
per reproduït el seu tenor. 
 
En aquesta Carta els municipis signataris fan paleses les seves voluntats en relació al extrems 
que figuren breument identificats a continuació.  
 

• La necessitat de preservar l’àmbit territorial del “Parc Rural del Montserrat” de la seva 
incorporació al procés d’urbanització. Amb la creació d’aquesta figura es vol disposar 
d’un instrument integrador de les característiques que configuren l’entorn emblemàtic 
del Montserrat (agràries, forestals, paisatgístiques naturals i culturals així com de les 
activitats que s’hi generen al voltant); i que sigui capaç de ser promotor de la redacció 
d’un pla especial que faciliti la seva consideració d’espai d’interès agrícola. 

• La necessitat de millorar i desenvolupar l’àmbit que l’integra amb una gestió específica. 
Ja sigui posant en valor la incidència de la pagesia i l’activitat que desenvolupa com 
agent productiu econòmic, preservador del medi i d’arrelament al territori; com la 
diversificació econòmica, impulsant noves fonts creadores de riquesa com agroturisme, 
l’artesania alimentària, l’educació mediambiental; o fomentant l’ús social del territori fent 
partícips als ciutadans de les problemàtiques que li són pròpies posant en valor la 
riquesa que representen. 

• La necessitat de constituir el “Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat”, amb la 
finalitat d’acabar constituint el “Consorci del Parc Rural del Montserrat” com a 
instrument de participació i gestió territorial aglutinador d’agents públics i privats 
signataris de la Carta, interessats en les finalitats sintèticament enunciades. 

 
A la “Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural del 
Montserrat” s’hi van adherir també la Xarxa de Custòdia del Territori, la Unió de Pagesos. 
També va rebre el suport de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona; del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat; del Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de 
Catalunya; del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud; de la Plataforma de Defensa 
del Territori i del Patrimoni; i de la Fundació Territori i Paisatge. 
 
Tot i havent estat endegada la maquinària necessària, sent coneixedors tots nosaltres de la 
voluntat clarament manifestada i fent partícips a tots els signataris de l’evolució que va tenir al 
seu dia, al projecte li va caldre el suport institucional més directe que li procurés donar la forma 
jurídica que possibilités la materialització de la voluntat manifestada. 
 
És amb la voluntat de constituir en un futur proper el “Consorci del Parc Rural del Montserrat” 
integrat per les administracions signatàries de la Carta així com per totes aquelles que en base 
a un interès comú hi vulguin adherir-se, i per les entitats jurídiques privades sense ànim de 
lucre amb un interès públic concurrent amb les entitats locals, que es planteja la conveniència 
de facilitar a través de la figura del conveni entre administracions públiques anar gestant els 
instruments necessaris que permetin assolir la finalitat pretesa. 
 
L’article  57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local –LBRL- disposa que la 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa de l’administració local, tant en serveis locals 
com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i 
en els termes previstos en les lleis, podent ser duta a terme mitjançant consorcis o convenis 
administratius que siguin subscrits. Així mateix disposa, que de cada conveni de col·laboració 
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subscrit entre les administracions se’n donarà còpia a aquelles altres que no havent intervingut 
puguin està interessades, als efectes de mantenir una recíproca i constant informació (al seu 
cas adhesió per formar-ne part).  
 
L’article 25 apartat 1er i 2on epígrafs a), b) i h) de la LBRL disposa que els municipis, per la 
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències poden promoure tota classe 
d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en 
matèria d’urbanisme i del medi ambient, en la protecció i gestió del patrimoni històric. Al nostre 
cas fent una interpretació extensiva als aspectes que suposen l’esperit i finalitats de la Carta.  
 
L’article 66, apartat 2on del Decret 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya – TRLMRLC – en allò relatiu a la participació 
ciutadana, sostenibilitat ambiental, gestió territorial, i cohesió social; i apartat 3er epígraf f) 
protecció del medi, i epígraf d), fent la interpretació extensiva en els mateixos termes indicats 
per la LBRL.  
 
L’article 3 epígraf b) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de 
Catalunya –LPAC- és d’aplicació a les entitats que integren l’administració local. I al seu article 
4 recull que les administracions públiques de Catalunya exerceixen potestats i competències 
que tenen atribuïdes per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la resta de l’ordenament jurídic.  
 
El Títol IX, Capítols I i II de la LPAC, als seus articles 107 a 112, regula les relacions entre les 
Administracions Públiques (principis de les relacions entre administracions) i els Convenis de 
Col·laboració. Els aspectes fonamentals als efectes interessats en el present document.   
 

• L’article 107.1 disposa que les relacions entre les administracions públiques incloses en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei es regeixen per allò que disposa l’Estatut d’Autonomia, 
la legislació específica aplicable a cada una d’elles i la LPAC. L’apartat 3er que les 
administracions públiques actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord 
amb el principi de lleialtat institucional. 
 

• L’apartat 4art del mateix article 107 disposa que les administracions públiques poden 
establir o formalitzar les relacions mitjançant qualsevol instrument jurídic organitzatiu 
que considerin adequat per donar compliment als objectius d’interès comú. 

 
• L’article 108 disposa que s’entén per conveni de col·laboració tot acord subjecte al dret 

públic, del que es deriven obligacions jurídiques directes per les parts, amb 
independència de la denominació que li hagi estat atorgada al document. 

 
Els instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter programàtic o 
declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i quin compliment no és susceptible de ser 
exigit jurídicament, són considerats protocols, amb independència de la seva 
denominació.  
 
Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb 
altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculades a elles, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
les finalitats d’interès comú. 

 
L’article 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú –LRJPAC- disposa que els convenis de 
col·laboració en cap cas suposen la renúncia a les competències pròpies de les 
administracions que intervenen.  
 
L’article 303 del ROAS disposa que mitjançant el conveni s’estableix una relació de cooperació 
consensuada entre les entitats locals o aquestes i altres administracions públiques, per la 
prestació de serveis o per el desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a 
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elles, en quina satisfacció hi tenen un interès comú. Aquest conveni pot tenir per objecte la 
creació ulterior d’una entitat o òrgan de composició plural i de gestió comú. A través dels 
convenis es podrà realitzar la cooperació interadministrativa en els termes indicats.  
 
Vist l'establert a l’article 309, 310 i 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i article 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Des de les administracions signatàries de la “Carta per la preservació, la millora, el 
desenvolupament i la gestió del Parc Rural del Montserrat”, sent plenament vigents les finalitats 
preteses, es proposa la celebració d’un conveni entre administracions, amb la voluntat de ser 
l’instrument que possibilitarà vehicular aquelles finalitats que el “Consell Promotor del Parc 
Rural del Montserrat” consideri adients en cada moment amb l’objectiu que una administració 
pública de caràcter supramunicipal assumeixi el projecte com a seu i impulsi la constitució del 
“Consorci del Parc Rural del Montserrat”, amb un format similar al que ara tenen altres 
consorcis de gestió del territori com el Parc Agrari del Baix Llobregat, tot i preservant els trets 
propis del Montserrat i dels seus municipis. 
 
Atesa la necessitat de conservar i impulsar l’activitat agrícola, ramadera, forestal, cultural i 
turística del nostre municipi, i vista la vigència del model de gestió del territori que representa el 
projecte de Consorci del Parc Rural del Montserrat reflectit a la Carta esmentada. 
 
En atenció al tenor del conveni de col·laboració que integra la present proposta d’acords i quina 
finalitat ha estat enunciada, i el reglament que es proposa com a regulador del “Consell 
Promotor del Parc Rural del Montserrat”, i quin contingut es dona per reproduït. 
 
Vist que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals implica, 
d'acord amb el previst als  articles 63 a 66 del ROAS,  l’aprovació inicial, la submissió a 
informació pública de l’expedient,  i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el vot de la 
majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança o reglament 
 
Atès que Intervenció ha informat favorablement l’existència de crèdit pressupostari i fent la 
reserva per import de 4.109,00 euros a càrrec de la partida pressupostària al grup de programa 
1721 concepte 221, amb el numero d’operació contable 220160000017 del pressupost 
prorrogat de l’exercici 2015.  
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 20 
de gener de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar la “Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió 

del Parc Rural del Montserrat”, quin contingut en forma de document 
degudament acarat, integra dels presents acords.  

 
SEGON.-  Aprovar la celebració del conveni de col·laboració entre administracions 

públiques que té per finalitat ser l’instrument que possibilitarà vehicular aquelles 
decisions que “Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat” consideri 
adients en cada moment amb l’objectiu que una administració pública de 
caràcter supramunicipal assumeixi i impulsi la constitució del “Consorci del Parc 
Rural del Montserrat”, amb un format similar al que ara tenen altres consorcis 
de gestió del territori com el Parc Agrari del Baix Llobregat, tot i preservant els 
trets propis del Montserrat i dels seus municipis. 

 
TERCER.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre administracions públiques quin 

contingut en forma d’Expositiu i Clausurat es transcriu a continuació. 
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“ I.- Que entre setembre de 2006 i abril de 2012 els ajuntaments signataris varen aprovar, 
en sendes sessions plenàries, per unanimitat, la “Carta per la preservació, la millora, el 
desenvolupament i la gestió del Parc Rural del Montserrat” quin tenor es transcriu en l’annex 
número 1 que aquest Conveni. –En endavant el contingut de l’annex identificat rebrà la 
denominació Carta.- 
 
II.- En la Carta els municipis signataris fan paleses les seves voluntats en relació als 
extrems que figuren breument identificats a continuació.  
 

• La necessitat de preservar l’àmbit territorial del “Parc Rural del Montserrat” de la seva 
incorporació al procés d’urbanització. Amb la creació d’aquesta figura es vol disposar 
d’un instrument integrador de les característiques que configuren l’entorn emblemàtic 
del Montserrat (agràries, forestals, paisatgístiques naturals i culturals així com de les 
activitats que s’hi generen al voltant); i que sigui capaç de ser promotor de la redacció 
d’un pla especial que faciliti la seva consideració d’espai d’interès agrícola. 

• La necessitat de millorar i desenvolupar l’àmbit que l’integra amb una gestió específica. 
Ja sigui posant en valor la incidència de la pagesia i l’activitat que desenvolupa com 
agent productiu econòmic, preservador del medi i d’arrelament al territori; com la 
diversificació econòmica, impulsant noves fonts creadores de riquesa com agroturisme, 
l’artesania alimentària, l’educació mediambiental; o fomentant l’ús social del territori fent 
partícips als ciutadans de les problemàtiques que li són pròpies posant en valor la 
riquesa que representen. 

• La necessitat de constituir el “Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat”, amb la 
finalitat d’acabar constituint el “Consorci del Parc Rural del Montserrat” com a 
instrument de participació i gestió territorial aglutinador d’agents públics i privats 
signataris de la Carta, interessats en les finalitats sintèticament enunciades. 

 
III.-  Que segueixen plenament vigents els principis fonamentadors i finalitats, tant de la 
Carta com dels acords aprovats pels respectius consistoris i als efectes de la seva ratificació 
han estat novament sotmesos a la seva consideració pels respectius plenaris. 
 
IV.- Atesa la necessitat de conservar i impulsar l’activitat agrícola, ramadera, forestal, 
cultural i turística del nostre municipi, i vista la vigència del model de gestió del territori que 
representa el projecte de Consorci del Parc Rural del Montserrat reflectit a la Carta esmentada. 
 
V.- Disposant els ajuntament de les competències que es refereixen a continuació.  
 
1er.-  En el marc de les establertes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local –
LBRL-, promovent les activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal en matèria d’urbanisme, medi ambient, protecció i gestió del patrimoni històric, 
fent una interpretació extensiva dels continguts que integren l’article 25 apartat 1er i 2on 
epígrafs a), b) i h) sota el prisma de l’esperit i finalitats de la Carta. 
 
2on.- En exercici de les establertes a l’article 66, apartat 2on i 3er del Decret 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya – 
TRLMRLC –, en allò relatiu a la participació ciutadana, sostenibilitat ambiental, gestió territorial, 
i cohesió social; i protecció del medi i urbanisme; fent en tot cas una interpretació en els 
mateixos termes indicats anteriorment.  

 
VI.- Als efectes de facilitar l’assoliment dels objectius pretesos entre tant no sigui constituït 
el Consorci del Parc Rural del Montserrat, s’ha tingut en compte el instrument jurídic del 
Conveni entre administracions públiques. 
 
Aquesta figura es troba regulada, entre altres, als articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya –LPAC-; o a l’article 303 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny, quan refereix el possible establiment d’una relació de cooperació consensuada 
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entre les entitats locals per el desenvolupament de les competències legalment atribuïdes i en 
quina satisfacció hi tenen un interès comú.  
 
VII.- Donant compliment als requisits normativament establerts formalitzen el present 
document d’acord amb les clàusules que es refereixen tot seguit. 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Els ajuntaments que compareixen, havent aprovat per l’òrgan que tingui 
competència, la signatura d’aquest document, es comprometen a l’assoliment dels objectius 
continguts a la “Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc 
Rural del Montserrat” aprovada amb anterioritat, i al Reglament regulador del “Consell Promotor 
del Parc Rural del Montserrat”, que incorpora en l’annex número 2 la regulació de la 
determinació en la participació en les despeses. 
 
Els continguts de la Carta, del Reglament del Consell i dels annexos que l’integren es donen 
per reproduïts en el present conveni. 
 
SEGONA.- La durada inicial prevista del present conveni és d’un any.  
 
Amb ocasió de la signatura solemne del conveni de col·laboració entre els ajuntaments 
signataris que ho hagin aprovat, s’acordarà donar inici a la tramitació per la constitució del 
Consell Promotor. 
 
En tot cas es troba vinculada a la necessitat de servir d’instrument que vehiculi els acords que 
adopti el “Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat”, entre tant una administració de 
caràcter supramunicipal assumeixi com a seu el projecte que suposa l’impuls de la constitució 
del “Consorci del Parc Rural del Montserrat”, amb un format similar al que ara tenen altres 
consorcis de gestió del territori com el Parc Agrari del Baix Llobregat, tot preservant els trets 
propis del Montserrat i dels seus municipis. 
 
La seva pròrroga, en atenció al compromís de despesa en màxims que comporta per cada 
ajuntament, serà aprovada de forma expressa per cada consistori amb la incorporació de la 
despesa per al concepte que comporta aquest document en el seu pressupost. 
 
TERCERA.- En el cas que concorregués causa de resolució del present conveni i es 
trobessin pendents d’assoliment les obligacions assumides a través del Consell Promotor del 
Parc Rural del Montserrat per part dels ajuntaments signataris, aquest s’obliguen mitjançant el 
present document a donar compliment a l’article 7 del Reglament regulador del Consell 
Promotor, satisfent els deutes existents al seu cas, acabant les tramitacions administratives 
endegades fins a la seva resolució definitiva (incloses les tramitacions legals que per assolir les 
finalitats preteses, fossin exigibles) amb l’aportació de la Memòria i informe d’intervenció que es 
realitzaria com a data màxima a 31 de desembre de l’any en curs. En el cas que fos necessari 
iniciar la nova anualitat, serà d’aplicació el tenor del que s’ha transcrit.  
 
QUARTA.- En tot allò que no s’hagi establert al present conveni és d’aplicació el 
Reglament regulador del Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat, i la legalitat vigent 
aplicable. 
 
CINQUENA.- La denúncia d’un ajuntament a la vigència del present conveni no exonera del 
compliment de les obligacions que per aquest haguessin estat assumides amb anterioritat a la 
comunicació d’aquesta denúncia a l’ajuntament que aquest any concret ostenti la presidència 
del ple del Consell Promotor del Part Rural del Montserrat. 
 
SISENA.- En el cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació del document i/o en la 
seva aplicació, seran els secretaris dels ajuntaments, qui en les seves tasques interpretatives i 
d’aplicació del dret, decidiran al respecte de comú acord, allò que procedeixi tenint a la vista el 
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contingut dels articles 109 de la Llei 26/2010 i l’article 305.1 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny.  
 
En el cas que no s’arribés a un acord en els termes indicats, no correspon a cap de les 
administracions signatàries del conveni la resolució del conflicte plantejat sent necessari 
recórrer als jutjats del contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, signen el present document en tants exemplars com parts 
intervenen, i a un sol efecte, en la data al inici indicada. “ 
 
 
QUART.-  Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local  el 

Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
CINQUÈ.-  Disposar la informació pública de l’esmentat conveni per mitjà del Registre de 

convenis de col.laboració i cooperació de la Generalitat, que s’integra en el Portal 
de la Transparència. 

 
SISÈ.-  Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del “Consell Promotor del Parc 

Rural del Montserrat”, quin articulat conforma els presents acords en forma de 
document degudament acarat. 

 
SETÈ.-  Autoritzar i disposar la despesa de 4.109,00 euros (QUATRE MIL CENT NOU 

EUROS) , amb càrrec al grup de programa 1721 concepte 221 del pressupost 
prorrogat de l’exercici 2015 , quantitat determinada en atenció a la previsió inicial 
de despeses que es considera haurien de ser assumides aquesta anualitat per a 
l’encàrrec d’elaboració de documents de caràcter tècnic quina oportunitat, finalitat, 
destinatari del contracte i cost, serà aprovat pel “Consell Promotor del Parc Rural 
del Montserrat”. 

 
VUITÈ.-  Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració identificat als 

acords precedents, i designar-lo com a representant de l’Ajuntament al “Consell 
Promotor del Parc Rural del Montserrat” , i en la seva substitució la regidora de 
Medi Ambient. 

 
NOVÈ.-  Fer partícip a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, altres 

administracions, integrants del sector públic i privat, que puguin tenir un interès 
públic concurrent, un interès comú, a través de l’ajuntament que resulti designat 
com a principal actor cada anualitat fins a la creació del “Consorci del Parc Rural 
del Montserrat” de la voluntat manifestada  

 
• a la “Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural 

del Montserrat” 
• al conveni de col·lació entre administracions públiques  
• al “Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat” 

 
així com de l’evolució que, en el seu compliment, va assolint la finalitat per la qual s’ha establert 
aquesta col·laboració fins a la consecució de l’objectiu que amb la participació dels municipis 
de la zona i altres administracions, entitats, empreses i persones particulars, permeti gestionar 
adequadament l’activitat agrícola, ramadera, forestal, cultural i turística de l’entorn de la 
muntanya de Montserrat. 
 
DESÈ.-  Exposar al públic, per termini de trenta dies hàbils, el text del Reglament objecte de 

l’aprovació inicial, inserint anuncis al BOPB, al DOGC, a la pagina web municipal , 
al taulell d’edictes municipals , a l’eTauler i al Diari Ara, l’expedient administratiu 
durant aquest període podrà ser examinat i presentar les al·legacions, 
suggeriments i reclamacions que es considerin convenients a la seu de les oficines 
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de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades. En el cas 
que no es presentin reclamacions durant el període d’exposició publica, el present 
acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de resolució expressa. 

 
ONZÈ.-  L'aprovació definitiva del Reglament s'anunciarà al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament ,  

a la Web municipal, a l’eTauler i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la 
Província on s'hagi publicat íntegrament el text, el qual entrarà en  vigor quan s'hagi 
publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local.  En el supòsit 
que un altre ajuntament dels municipis signataris del conveni publiquin el text íntegre 
del reglament al Butlletí Oficial de la Província amb anterioritat a quan hagi 
d’esdevenir la publicació a efectuar per aquest Ajuntament de Vacarisses, es 
publicarà a l’esmentat Butlletí un anunci que en doni notícia de l’aprovació definitiva 
i indicant que el text íntegre és coincident amb el que aprovà l’ajuntament que 
correspongui i la data de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
DOTZÈ.-  Aprovat amb caràcter definitiu, la corporació municipal disposa de quinze dies per 

trametre la certificació d’acord d’aprovació definitiva del reglament i còpia íntegra i 
fefaent d’aquest al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern a Barcelona.  

 
TRETZÈ.-  La entrada en vigor del reglament no es produirà fins s'hagi publicat completament 

el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la 
Llei reguladora de les bases del règim local.  

 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui comenta que a les comissions informatives ja va explicar en 
que consistia, que es tracta d’una “Carta per a la millora del Parc Rural de Montserrat”, cosa que 
l’any 2005 ja es va intentar, però ara des de diferents municipis del Parc Rural de Montserrat es vol 
impulsar la implicació de la Diputació i que s’arribi a constituir un Consorci del parc Rural de 
Montserrat. Per acabar diu que , segons el calendari,  ara s’aprova la carta i la creació del Consell 
Promotor de cara a la creació del Consorci. 
 
Intervé el Sr. Boada qui demana a la regidora si caldrà un Pla Especial Agrari 
 
La Sra. Santander respon que la idea és la millora global de la ramaderia, agricultura, turisme i tot 
el que està contemplat a la carta. 
 
El Sr. Boada diu que creia que calia fer un Pla Especial del Sector per protegir-lo. 
 
La Sra. Santander diu que és així, però com que s’ha de crear el consell promotor per revifar i 
potenciar els objectius de la promoció del Parc Rural, suposa que s’ha d’acabar de configurar, però 
que els objectius ja estan contemplats a la carta i,  principalment,  son la preservació, millora, 
desenvolupament i gestió del Parc Rural de Montserrat. 
 
El Sr. Boada pregunta si tots els municipis estaven constituïts o l’únic municipi que no ho estava és 
Vacarisses. 
 
La Sra. Santander respon que els municipis que en un principi han dit que s’adhereixen son: El 
Bruc, Collbató, Hostalets de Pierola, Esparreguera, Abrera, Olesa de Montserrat i Castellbell i el 
Vilar. D’altres que hi estan interessats son Monistrol, Marganell, Castellolí, Sant Vicenç de 
Castellet i Rellinars. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT I SO STENIBILITAT DE 

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL CONSELL SECTORIAL DE SEG UIMENT DE 
L'ABOCADOR DE COLL CARDUS. 

 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, pres en sessió del 4 de febrer de 1994 es va 
acordar establir el Consell Sectorial de Seguiment de l'Abocador de Coll Cardús, aprovant-ne els 
Estatus pels qual s’ha de regir. 
 
L'article 5 del capítol segon dels Estatuts, el qual regula la composició  d'aquest òrgan col.legiat , 
fou modificat en part per acords del Ple de la Corporació de data  2 de setembre de 1994 i 10 de 
juliol de 1995, de manera que actualment resta amb el següent redactat : 
 
" Els Ens que composaran, mitjançant  els seus representants designat a l'efecte, el  Consell 
Sectorial de Seguiment de l'Abocador de Coll Cardús, seran : 
 
- L'Ajuntament de Vacarisses 
- La Federació d'Associacions de Veïns de Vacarisses 
- La Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
- Tractament Tècnic d'Escombraries,  S.A. 
- Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
Aquest Consell estarà format per dotze membres, un d'ells tindrà la condició de President, deu 
vocals i un Secretari. Aquests càrrecs s'assignaran a: 
 
- Presidència: l'Alcalde 
- Secretari: El Secretari General Municipal o persona en qui delegui. 
- Un representant de cada Grup Municipal. 
- Dos representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Vacarisses. 
- Dos representants de la Junta de Residus. 
- Un representant de l'empresa Tractament Tècnic d'Escombraries, S.A. 
- Un representant del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
Per a la vàlida constitució de l'assemblea o reunió serà necessària la presència del President,  del 
Secretari i al menys un terç del vocals.” 
 
Atès que d’aleshores ençà ha esdevingut: 
 
-Que l’anterior Junta de Residus actualment es correspon a l’Agència de Residus de Catalunya, 
com a entitat instrumental del Departament de Territori i Sostenibilitat (aprovà la seva integració 
com a membre de ple dret al Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental. DOGC 
núm. 4766 de 22 de novembre de 2006) 
 
-Que a l’àmbit de l’instrument de planejament de la “Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal de Vacarisses - Àmbit del Dipòsit Controlat de Residus Urbans de 
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Vacarisses i Espai Llindant " i del “Pla Especial de Tancament, Restauració Paisatgística i Parc 
Tecnològic de Recursos Renovables a l'Espai del Dipòsit Controlat de Residus de Vacarisses i 
Àmbit Llindant”, ambdós aprovats definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme, en 
sessió del 13 de desembre de 2007,  l'empresa HERA HOLDING HABITAT, ECOLOGIA Y 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL, S.L. (GRUPO HERA) va obtenir la concessió de la Generalitat 
de Catalunya per a la clausura del Dipòsit Controlat de Coll Cardús i la construcció del parc de 
tractament de recursos renovables destinats a activitats de gestió integrada dels residus 
d'inerts i no especials, anomenat Centre de Tractament de Residus (CTR) . El Consorci per a la 
gestió de residus del Vallès Occidental, en data 14 de febrer de 2007, adjudicà el concurs per 
contractar el nou centre de tractament de residus municipals, a la UTE CTR-Vallès (Hera 
Amasa,SA, Urbaser,SA, Fomento de Construcciones i Contratas,SA). 
 
- L’empresa TRACTAMENT TÈCNIC D'ESCOMBRARIES, S.A. (TRATESA) és la titulat i 
gestora de l’abocador de Coll Cardús.   
 
- El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 7 de setembre de 2001, aprovà 
definitivament la constitució del Consorci per a la gestió de Residus del Vallès Occidental, 
inicialment format per aquest municipi, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i municipis de 
la comarca que varen expressar la voluntat d’integrar-se-hi, el qual té per finalitat la creació, 
gestió i prestació de forma unificada, serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus a 
la nostra comarca. 
 
- D’altra banda també es considera rellevant que els nuclis de població més propers a l’àmbit de 
l’abocador (  La Carena Llarga, Torreblanca II i Els Caus) puguin tenir representació mitjançant les 
respectives associacions de veïns. 
 
-Tanmateix , en data 5 de gener de 2012, es va inscriure al Registre d’Entitats Municipal 
l’Associació Prou Pudors de Coll Cardús, entitat que té per finalitat, entre d’altres, aconseguir el 
tancament de l’abocador de Coll Cardús i garantir el correcte funcionament del CTR. 
 
-A les reunions del Consell que s’han vingut realitzant al llarga dels anys, s’ha demanat 
l’assistència tant de la persona que exerceix funcions de tècnic/a de Medi Ambient de l’Ajuntament 
com de la persona que ofereix assessorament en aquesta matèria. 
 
Atès que com a resultat de les passades eleccions locals, a l'actual Ajuntament hi ha representació 
de cinc grups municipals, amb la voluntat que el Consell Sectorial de Seguiment de l'Abocador de 
Coll Cardús tingui una composició que, per part de l'Ajuntament també s'hi vegin representats tots 
els grups municipals. 
 
En base a l’exposa es convenient regularitzar la representativitat de cadascun dels òrgans o 
membres implicats i, per tant, sotmetre a modificació novament l’article 5 dels Estatuts. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 20 de 
gener de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Modificar en part  el títol i el contingut dels articles 1, 3 i  4 del Capítol primer  i 5 i 6 

del Capítol segon dels Estatuts que regulen el Consell Sectorial de Seguiment de 
l'Abocador de Coll Cardús, de manera que  restaran amb el següent redactat : 

 
“ESTATUTS DEL CONSELL SECTORIAL DE SEGUIMENT DEL  CTR (CENTRE DE 
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL) I DE L 'ABOCADOR DE COLL 
CARDÚS 
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ARTICLE 1.- NOM 
 
Aquest òrgan s'anomenarà CONSELL SECTORIAL DE SEGUIMENT DEL CTR (CENTRE DE 
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL) I DE L'ABOCADOR DE COLL 
CARDÚS 
 
ARTICLE 3.- OBJECTE I FINALITATS 
 
El Consell Sectorial de Seguiment del CTR (Centre de Tractament de Residus del Vallès 
Occidental) i de l'Abocador de Coll Cardús tindrà per objecte canalitzar i instrumentar la 
participació ciutadana, representada per la Federació d'Associacions de Veïns de Vacarisses, 
l’Associación de Vecinos de la Carena Llarga del Buixarell i Fuentes de la Merced i de San Pedro, 
l’Associació de Propietaris els Caus ,  l’Associación de Vecinos de Torreblanca II-Vacarisses i 
l’Associació Prou Pudors de Coll Cardús,  en el seguiment i control de l'abocador de Coll Cardús 
de Vacarisses i del Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, en l’exercici de les 
seves respectives activitats i alhora actuarà com a òrgan d'enllaç, fer aquest afer, entre les 
esmentades entitats representatives dels veïns  i l’Agència de Residus de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Consorci per a la gestió 
de residus del Vallès Occidental. 
 
ARTICLE 4.- FUNCIONS 
 
Aquest Consell estarà capacitat per al desenvolupament de les seves funcions amb les següents 
atribucions: 
 
- Participar en el seguiment de la gestió municipal en els assumptes que es relacionin amb 
l'abocador de Coll Cardús i el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. 
 
- Informar-se interactivament  entre l'Ajuntament de Vacarisses , l’Agència de Residus de 
Catalunya , la Federació d'Associacions de Veïns, l’Associación de Vecinos de la Carena Llarga 
del Buixarell i Fuentes de la Merced i de San Pedro, l’Associació de Propietaris els Caus , 
l’Associación de Vecinos de Torreblanca II-Vacarisses i l’Associació Prou Pudors de Coll Cardús. 
el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental, l’empresa Tractament Tècnic 
d'Escombraries,  S.A. i la UTE CTR-Vallès, de les inquietuds, suggerències, que per part d'alguns 
d'aquests es puguin presentar en referència a la gestió de l'abocador i del Centre de Tractament 
de Residus del Vallès Occidental 
 
Disposar de copies de la documentació que en aquest sentit rebi qualsevol dels ens participants. 
 
- Rebre informació per qualsevol mitjà sobre l'abocador de Coll Cardús i el Centre de Tractament 
de Residus del Vallès Occidental, a fi d'estudiar-la, analitzar-la, sotmetre-la a consultes adients, i 
emetre informes a l'efecte. 
 
- Formular propostes i presentar-les, si s'escau, davant el Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, per 
tal de donar solució a les possibles incidències que es presentin o detectin en l'ús de les seves 
facultats de control i seguiment, i sempre i quant aquestes propostes no es derivin de 
competències atribuïdes exclusivament a l'òrgan que per delegació li corresponguin. 
 
ARTICLE 5.- INTEGRANTS 
 
Els Ens que composaran, mitjançant  els seus representants designat a l'efecte, el  Consell 
Sectorial de Seguiment de l'Abocador de Coll Cardús, seran : 
 
- L'Ajuntament de Vacarisses 
- La Federació d'Associacions de Veïns de Vacarisses 
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- L’Associación de Vecinos de la Carena Llarga del Buixarell i Fuentes de la Merced i de San 
Pedro 
- L’Associació de Propietaris els Caus 
- L’Associación de Vecinos de Torreblanca II-Vacarisses 
-L’Associació Prou Pudors de Coll Cardús. 
- El Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental  
- L’Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat    
de Catalunya. 
- Tractament Tècnic d'Escombraries,  S.A. 
- UTE CTR-Vallès 
 
Dels membres d’aquest Consell, un d'ells tindrà la condició de President,  un Secretari i la resta 
vocals. Aquests càrrecs s'assignaran a: 
 
- Presidència: l'Alcalde 
- Secretari: El Secretari General Municipal o persona en qui delegui. 
- Un representant de cada Grup Municipal. 
- Un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Vacarisses. 
- Un representant de l’Associación de Vecinos de la Carena Llarga del Buixarell i Fuentes de la 
Merced i de San Pedro 
- Un representant de l’Associació de Propietaris els Caus 
- Un representant de l’Associación de Vecinos de Torreblanca II-Vacarisses 
-Un representant de l’Associació Prou Pudors de Coll Cardús. 
- Un representant del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental  
-Dos representants de Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
- Un representant de l'empresa Tractament Tècnic d'Escombraries, S.A. 
-Un representant de la UTE CTR-Vallès 
-Un/a tècnic/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vacarisses 
-Un/a assesor/a que determini l’Ajuntament de Vacarisses 
 
Per a la vàlida constitució de l'assemblea o reunió serà necessària la presència del President,  del 
Secretari i al menys un terç del vocals. 
 
 
ARTICLE 6.- FUNCIONS DELS INTEGRANTS 
 
El President del Consell Sectorial convocarà amb caràcter ordinari una reunió a l’any, i amb 
caràcter extraordinari les que fossin necessàries.” 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord als interessats. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui explica que els estatuts de l’any 1994, modificats el 1995, no 
contemplaven el CTR, per tant la idea és actualitzar-los i introduir el CTR, l’abocador i les persones 
que han de configurar aquest consell de seguiment de l’Abocador i CTR. Segueix dient que pel dia 
29 de febrer hi ha convocada una reunió de seguiment del Consell, amb varies persones 
convidades, perquè encara no ha passat pel Ple el seu nomenament i s’incorporen les 
associacions de veïns més afectades, i l’entitat Prou Pudors, i la resta de partits queden com 
estaven i s’afegeix també la representació del CTR. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que té una queixa a fer, doncs recentment s’ha constituït el 
govern de la Generalitat, però no s’ha nomenat cap Conseller de Medi Ambient, el que demostra la 
poca predisposició del govern de la Generalitat pel medi ambient. 
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El Sr. Alcalde li diu que si vol pot fer arribar la queixa a la Generalitat. Explica que Medi Ambient 
està dins de Territori i Sostenibilitat, tot i que hi havia sectors que demanaven específicament 
aquesta conselleria. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DEL  REGIDOR D’URBANISME D'APROVACI Ó PROVISIONAL PLA 

ESPECIAL  D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA PARCEL·LA 0 6 DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL “CAN TORRELLA” A VACARISSES 

 
L’Ajuntament de Vacarisses té aprovada la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal a l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma "i acordada la seva 
executivitat, pel que fa al Tom I “Modificacions que afecten espais lliures” en data 21.04.2015 en 
ésser publicat al DOGC núm. 6855 , i pel que fa al Tom II “Modificacions que no afecten sistemes 
d’espais lliures” en data 23.06.2015 en ésser publicat al DOGC núm. 6898 .  
 

Vist que l’article 55.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme , modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i  la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol (TRLU),  estableix que els planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà del 
planejament urbanístic derivat, del qual en forma part els plans especials urbanístics. 
 
En data 15 de juny de 2015 , registre d’entrada 002067/2015, Hitachi Air Conditioning Europe, 
S.A.  presenta  un Pla Especial  d’Ordenació Volumètrica  de la parcel·la 06 del Polígon 
Industrial Can Torrella , redactat per Disseny i Enginyeria Bàsica i de Detall,SL , amb la 
proposta de modificar un dels paràmetres d’edificació no bàsic, establert per el  planejament 
vigent . 
 
El present Pla Especial s’emmarca dins els previst als articles 67 i  69 del TRLU, i conten la 
documentació que en aquests preceptes s’assenyala. 
 
Vist que l’article 101 del TRLU preveu que la iniciativa privada pot formular plans especials 
urbanístics, plans de millora urbana i plans parcials urbanístics d’acord amb el planejament 
urbanístic general aplicable. 
 
Vist que l’article 102.3 del TRLU estableix que els plans urbanístics a que es refereix l’apartat 1 
de l’article 101 es tramiten d’acord amb el que estableix amb caràcter general aquesta Llei per 
als plans urbanístics derivats, amb  certes especificitats. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària 
el dia 30 de novembre de 2015 va aprovar inicialment el Pla Especial d’Ordenació Volumètrica 
de la parcel.la 06 del Polígon Industrial “Can Torrella” a Vacarisses, presentat per  Hitachi Air 
Conditioning Europe, S.A. i redactat per Disseny i Enginyeria Bàsica i de Detall,SL ,el qual té 
per objecte definir a l’esmentada parcel.la els paràmetres considerats com a no bàsics , la qual 
cosa permetrà donar resposta a les necessitats de creixement que requereix el programa de la 
indústria que ja està establerta en la precitada parcel.la.  
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At`s que conforme preveu l’article 85.4 del TRLU i l’article 23.1.b) del  Decret 305/2006, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme,  acord i expedient,  es varen sotmetre a 
informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 14.12.2015,   al Diari Ara del dia 04.12.2015, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament , a la 
Web municipal i a l’eTauler el dia 02.12.2015, per termini d’un mes que finalitzava el dia 
14.01.2016,  període durant el qual no es presentà cap al.legació . 
 
 
Vist que l’article 85.5 del TRLU preveu que simultàniament al tràmit d’informació pública d’un 
pla urbanístic derivat s’ha de sol.licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències, tràmit que es va  ometre atès que aquest instrument de planificació  té per 
objecte  definir els paràmetres considerats com a no bàsics de l’ordenació de la parcel.la 06 del 
polígon industrial Can Torrella, i tal i com es fa constar a l’informe tècnic, emès en data 6 de 
juliol de 2015, per l’arquitecte Pere Puigdomènech i Roca, per encàrrec de l’Ajuntament, ja que 
tant sols desenvolupa el que indica l’article 16 de les Normes Urbanístiques de la “Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística a l’Àmbit del Nucli Urbà, Eixample, 
Torreblanca I, La Coma, de Vacarisses, alhora que n’informa favorablement. 
 
L'aprovació provisional correspon al Ple de la Corporació, en virtut del que disposa l'article 
52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, i per majoria absoluta segons l'article 114.3.k) dels mateix 
text legal.  
 
Tanmateix  l’article 80.c del TRLU atribueix a la Comissió Territorial d’Urbanisme l’aprovació 
definitiva dels plans especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon 
aprovar als ajuntaments de conformitat amb l’article 81. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials reunida en sessió ordinària el dia 20 de 
gener de 2016 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D  

PRIMER.-  Aprovar provisionalment el Pla Especial d’Ordenació Volumètrica de la parcel.la 
06 del Polígon Industrial “Can Torrella” a Vacarisses, presentat per  Hitachi Air 
Conditioning Europe, S.A. i redactat per Disseny i Enginyeria Bàsica i de 
Detall,SL ,el qual té per objecte definir a l’esmentada parcel.la els paràmetres 
considerats com a no bàsics , la qual cosa permetrà donar resposta a les 
necessitats de creixement que requereix el programa de la indústria que ja està 
establerta en la precitada parcel.la.  

 
SEGON.-  Trametre l’expedient complet , en format paper i suport informàtic, tot instant  a 

la Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona la seva aprovació definitiva . 

 

Pren la paraula el Sr. Casas qui comenta que, tal com van parlar en les comissions 
informatives, la proposta que es fa des d’Urbanisme es en relació a l’aprovació provisional del 
Pla Especial d’Ordenació Volumètrica de la parcel·la que afecta a l’empresa Hitachi. 

A continuació el Sr. Casas llegeix els dos acords de la moció. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M, PSC-CP,  MV-E , UIPV 
I VpV , PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS I POLÍTIQUES LOCALS 
D’ERADICACIÓ  DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBIA  I LA 
TRANSFÒBIA ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS JUVENILS 

 
Arrel de la mort de l’Alan, un jove rubinenc transsexual de 17 anys que es va treure la vida el 
passat mes de desembre, el problema del bullying –o assetjament escolar- ha tornat a sortir a 
la llum pública i els febles o inexistents mecanismes per detectar-lo i abordar-lo s’han posat a 
debat. De fet, es tracta d’un problema sovint invisible, ja que les víctimes de l’assetjament 
acostumen patir-lo en solitud i silenci sense explicar-ho al professorat o la família, i en el cas 
d’explicar-lo, no sempre reben el recolzament d’aquests. 
 
Atès que segons dades de la Federación Estatal de lesbianes, gays, transsexuals i bisexuals 
(FELGTB) més del 50% dels menors LGBT pateix assetjament escolar i aquestes xifres són 
lleugerament superiors respecte quatre anys enrere. 
 
Atès que dels joves LGBTI que pateixen assetjament escolar, un 43 % ha pensat alguna 
vegada en suïcidar-se, un 35 % ha preparat algun detall de  suïcidi i un 17 % ha intentat 
suïcidar-se en alguna ocasió. 
 
Atès que per a l’eradicació d’aquesta xacra cal la implicació del conjunt de la comunitat 
educativa entesa en el seu sentit més ampli: professorat, direccions de centres d’ensenyament, 
alumnat, pares i mares i administracions públiques.  
 
Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la 
infància i la adolescència. 
 
Atès que el passat 18 d’octubre va entrar en vigor la llei 11/2014 del 10 d’octubre, l’anomenada 
llei contra l'homofòbia aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei es un compendi de 
normatives i disposicions que tenen com a objectiu fonamental eradicar l'homofòbia, la 
transfòbia i la bifòbia i garantir els drets de les persones LGTBI. 
 
Atès que questa llei estableix un règim d’infraccions i sancions per fer front a comportaments i 
accions de caire homòfob. 
 
Atès que la llei en els seus articles 5,6,10 i 11 manda a les administracions públiques de 
Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa. 
Atès que l’objectiu de la llei es establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a 
la igualtat  i la no discriminació de les persones LGTBI. 
 
Atès el compromís de l’Ajuntament de Vacarisses amb la defensa dels drets i llibertats de les 
persones LGTBI. 
 
Per tot això, proposem els següents acords: 
 

ACORDS 
 
 
PRIMER.-  Manifestar el rebuig a la transfòbia latent a la nostra societat i condemnar tota 

discriminació per raó d'identitat de gènere o expressió de gènere 
 
SEGON.-  Instar a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar els reglaments pertinents 

per aplicar les lleis 14/2010 i 11/2014, aprovades al Parlament de Catalunya, i 
que destini els recursos suficients per tal que puguin desenvolupar-se de 
manera efectiva. 
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TERCER.-  Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
conjuntament amb les entitats LGBTI, a fer una diagnosi de l’assetjament 
escolar a Catalunya i dissenyar i implementar una política pública que eradiqui 
aquesta problemàtica, amb especial atenció en els casos derivats de 
l’orientació sexual i identitat de gènere. 

 
QUART.-  Promoure accions d’acompanyament a menors i joves que pateixin 

discriminació o que es troben en risc de discriminació per raó de diversitat 
sexual i de gènere als centres educatius així com promoure per a tal fi la 
cooperació entre els ens educatius del Municipi. 

 
CINQUÈ.-  Promoure programes i accions de coeducació als centres educatius, espais i 

entitats juvenils, centres educatius del lleure, en consonància amb els plans i 
polítiques locals que s’estiguin implementant per la eradicació de l’homofòbia i 
la transfòbia. 

 
SISÈ.-   Instar a la coordinació i col·laboració institucional en matèria de polítiques 

LGBTI i lluita contra l’assetjament entre els governs de la Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona i Consells Comarcals i a les entitats LGBTI 
del Municipi. 

 
SETÈ.-   Traslladar els presents acords a les Conselleries d’Ensenyament, Justícia i de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta 
de la Diputació de Barcelona, a la Presidència del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. 

 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui felicita tots els partits per posar-se d’acord amb aquesta 
moció que ve arrel de la mort de l’Alan, un jove de Rubí transsexual de 17 anys que es va 
treure la vida per l’assetjament que patia degut a la seva condició sexual. A continuació llegeix 
tots els acords de la moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que fa molts anys que es va aprovar la llei,però no s’ha 
tirat endavant,  i és per això que l’ajuntament de Vacarisses ha d’incidir en aquest punt 
concretament. 
 
El Sr. Alcalde diu que està completament d’acord, i que precisament aprovant aquesta moció 
estan instant a la Generalitat que ho faci. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.  
 
 
 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M, PSC-CP ,  MV-E, UIPV 
I VpV,  DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CO NTRA EL PLA 
HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE 

 
 
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen 
un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el 
de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega 
el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).  
 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses 
associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la 
greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta 
de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.  
 
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el 
vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre 
i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les 
conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 
hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 
9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a 
casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals 
que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran 
ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de 
Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser 
atesa. 
 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense 
diferenciar anys secs o humits) és a dir,  5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà 
un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan 
Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el 
cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total 
de les masses de l'aigua.  
 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous 
regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat 
espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i 
van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments). 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 
4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al 
Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta 
informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i 
va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt 
concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 
discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre.  
 
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i 
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, proposem al Ple 
l’adopció dels següents: 
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A C O R D S 
 
PRIMER.-  Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de 

Vacarisses a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que 
va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 

 
SEGON.-  Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin 

contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 
 
TERCER.-  Convocar a la ciutadania a la concentració contra el pla hidrològic de l'Ebre del 

dia 7 de febrer a Amposta i donar suport a les accions que el Govern de 
Catalunya, els ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials, 
presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i 
internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la 
Comissió per la Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre. 

 
QUART.-  Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 

compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees 
d’Aigua, Aus i Hàbitats. 

 
CINQUÈ.-  Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que el Consell de Ministres espanyol ha aprovat el Pla 
Hidrològic Nacional sense tenir en compte associacions, entitats i partits que ho 
desaconsellaven per l’impacte negatiu sobre la Conca de l’Ebre i també per les activitats 
econòmiques, agrícoles i pesqueres. És per això que presenten la moció,  per manifestar-se en 
contra d’aquesta aprovació i donar suport a les diferents mobilitzacions de la ciutadania , i en 
especial la del 7 de febrer a Amposta. Afegeix que en el cas que s’aprovi la moció ho  
comunicaran a les diferents conselleries, Parlament, al Govern Espanyol a la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
El Sr. Alcalde recorda que el dia 7 hi ha una manifestació a Amposta en contra d’aquest Pla 
Hidrològic. 
 
Intervé el Sr. Serna qui, igual que en l’anterior moció , diu que també fa molts anys que s’hi va 
al darrera i no hi ha manera d’arreglar-ho. 
 
El Sr. Gibert diu que troben molt malament que s’hagi aprovat per un govern en funcions, doncs 
ja sabien que la població de Catalunya hi estava en contra i ho han aprovat de totes maneres. 
 
El Sr. Alcalde respon que efectivament s’ha aprovat amb nocturnitat i alevosia. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR 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 21 i 28 DE DESEMBRE DE 2015, 4, 11 i 18 
DE GENER DE 2016. 

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

copia de les minutes juntament amb la convocatòria plenària.  
 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 373/2015, de 18/12/2015, al 379/2015, 
de 30/12/2015, i de l’1/2016, de 04/01/2016, al 21/2016, de 18/01/2016), (Medi Ambient 
i Sostenibilitat, del 44/2015, de 21/12/2015, al 48/2015, de 29/12/2015, i de l’1/2016, de 
12/01/2016, al 2/2016, de 15/01/2016), (Serveis Municipals, del 102/2015, de 
28/12/2015, al 103/2015, de 29/12/2015, i l’1/2016, de 13/01/2016), (Sanitat i Consum, 
del 29/2015, de 22/12/2015, al 34/2015, de 22/12/2015, i de l’1/2016, de 07/01/2016, a 
l’11/2016, de 18/01/2016), (Urbanisme, del 110/2015, de 16/12/2015, al 113/2015, de 
21/12/2015, i de l’1/2016, de l’11/01/2016, al 5/2016, de 20/01/2016), (Indústria, 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, l’1/2016, de l’11/01/2016), (Esports, l’1/2016, 
de 15/01/2016), (Educació, el 33/2015, de 30/12/2015, i de l’1/2016, de 13/01/2016, al 
2/2016, de 14/01/2016), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 58/2015, de 
29/12/2015, al 60/2015, de 29/12/2015, i de l’1/2016, de 04/01/2016, al 3/2016, de 
20/01/2016), (Cultura, Festes i Patrimoni,  el  31/2015, de 28/12/2015), (Comunicació, 
l’1/2016, de 07/01/2016), (Habitatge, l’1/2016, de 05/01/2016), (Recursos Humans i 
Organització Administrativa, el 5/2015, de 18/12/2015, i de l’1/2016, de 07/01/2016, al 
6/2016, de 15/01/2016). 

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

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
              
 
3.4.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRES ORERIA QUE S’HA 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚB LIQUES I A LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERA LITA DE 
CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, RELATI U AL QUART 
TRIMESTRE DE 2015. 

INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ 
 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2015. 
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FETS 
 
El dia 6 de juliol de 2010, es va  publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva 
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels 
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals 
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del 
pressupost de despeses). 
 
Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes 
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
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tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 4at  trimestre de l’any 2015 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
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. 
 
 
 
3.5.-  DONAR COMPTE DE L’ACORD DEL PLE DE LA DIPUTA CIÓ DE BARCELONA DE 

DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’ADHESIÓ D’AQUEST ENS A L COMPROMÍS 
D’ACCIÓ DE PARÍS. 

 
Es dóna compte de l’acord pres pel Ple de la Diputació de Barcelona, en data 23 de desembre 
de 2015, d’aprovació d’un Dictamen pel qual es dóna per assabentat de l’adhesió de la 
Diputació de Barcelona al Compromís d’Acció de París 2015, en el marc de la Convenció de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, on la Diputació de Barcelona,  com a coordinadora del 
Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses,  participà a la “Cimera de líders locals dels Clima”, celebrada 
el 4 de desembre a l’Ajuntament de París. 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui vol excusar-se perquè en el darrer ple va dir que aquest mes 
de gener s’aprovaria un codi ètic, però no hi han estat a temps i és per això que demana 
disculpes i diu que espera poder aprovar-lo el proper mes de febrer. 
 
Per altra banda, en relació a l’atur a Vacarisses, diu que està al voltant del 18% segons dades 
del mes de desembre, i que es tracta dels aturs més alts de la comarca, tot i que des de gener 
de 2015 fins al desembre del mateix any ha fet una baixada d’un 1,77%. Afegeix que la lluita 
contra l’atur ha de ser el capteniment de l’ajuntament i d’aquest govern per a aconseguir que 
baixi al municipi que, com sempre, afecta encara més a les dones ; per exemple al desembre 
afectava un 21,55% de les dones de Vacarisses i un 14,18 % dels homes. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
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Pren la paraula el Sr. Serna qui,  per començar , vol fer un aclariment en relació al que va dir el 
Sr. Alcalde en l’anterior ple sobre que el poliesportiu pràcticament no havia tingut cap 
manteniment en els darrers quatre anys, i com que això no és cert, s’ha molestat en mirar, 
sense filar prim, la inversió que es va fer en manteniment del poliesportiu , la qual va ser d’uns 
65.000 € aproximadament,  i per tant espera que durant aquesta legislatura se n’inverteixin els 
mateixos o més, doncs si això s’hagués fet abans d’arribar ell,  segurament que no estaria en la 
situació que està ara. 
Per altra banda, en relació al document que els va fer arribar l’equip de govern amb els motius 
per al tancament del poliesportiu pels matins, diu que amb els moviments que han fet fins ara 
es impossible que puguin treure el benefici econòmic que diuen, doncs traient els treballadors 
que hi havia fins ara i estalviant la calefacció dels matins els números no donen aquest estalvi, 
com a molt l’estalvi seria de 5.000 €. 
 
Respon el Sr. Alcalde qui diu que no li discutirà la inversió dels 65.000 € però el que passa és 
que les inversions han de ser preventives, no correctives, i la magnitud de la tragèdia del 
pavelló la coneixen tots, però amb un adequat manteniment, les petites inversions estalvien i 
eviten que al final s’hagin de fer inversions per corregir. 
 
El Sr. Serna li respon que en l’anterior ple va dir que no s’havia fet cap manteniment, no va 
especificar si era preventiu o correctiu. 
 
El Sr. Alcalde diu que pot dir-li com vulgui, però que es tracta d’un manteniment insuficient i per 
això s’han trobat com s’han trobat i han hagut de prendre aquesta decisió. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas, qui explica que en els darrers anys hi havia una mitjana d’uns 
250.000 € de despesa per mantenir el pavelló obert, i degut a la reducció d’ingressos d’aquest 
any, han hagut de començar a posar fil a l’agulla per reduir despeses,  i d’aquí la decisió de 
tancar pel matí. Segueix dient que mantenir el pavelló obert pel matí comportava la despesa 
d’un treballador amb un sou de 20.450,68 €, una monitora d’activitats pel matí 7.375 €, un 
treballador de manteniment del que no es compta el sou sencer perquè actualment passarà a 
fer una part de les hores per la regidoria de cultura i manteniment d’edificis, el que generava 
unes despeses de 42.820 €; pel que fa a l’estalvi en energia elèctrica i neteja fa un total de 
63.400 €. 
 
El Sr. Serna diu que pel que fa a la recepcionista del matí, els 20.000 € no s’estalviaran perquè 
ara la recepcionista estarà per la tarda, la monitora d’activitats igual, doncs la monitora 
simplement s’ha traslladat a la Fàbrica i l’encarregat de manteniment ho seguirà estant sigui 
per dues regidories o per quatre, per tant els 42.820 € continuaran sortint de les arques de 
l’ajuntament amb l’agravant de que no podrà tenir les calefaccions ni les bombes apagades 
perquè sinó,  quan vinguin per la tarda,  es congelaran,  igual que amb la neteja que haurà de 
seguir sent la mateixa. Afegeix que,  pel que fa als ingressos, evidentment,  si es tanca al matí 
els ingressos del matí desapareixen, i per tant aquesta lectura dels 47.000 € de menys del 
matí, no se la creu, i ja es veurà al llarg de la legislatura. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui diu que fins ara ell només ha parlat de despeses i que pel que 
fa al recepcionista si suma els 63.441 € de despeses més els 22.490,30 € de la persona que en 
aquest cas es cobreix a la Fabrica,  dona els 86.000 € aproximadament. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que si es descompta el que s’ha de pagar al treballador que ha 
vingut a la Fabrica queden en 68.500 €. 
 
El Sr. Casas diu que ell es refereix a que si es té en compte el recepcionista de matí, el de 
tarda i la persona que hi havia a la Fàbrica, ara només queden dues persones i per tant un sou 
menys, que son els 22.000 € que comentava anteriorment. 
Segueix dient que pel que fa a les energies i demés, actualment la calefacció i aigua calenta al 
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matí no funciona, està parat. 
 
El Sr. Serna diu que no és així, sinó que no es consumeix aigua però la caldera no està 
apagada, si baixa la temperatura de l’aigua la caldera es posa en marxa. 
 
El Sr. Casas respon que per això mateix quan parlen de l’energia elèctrica els imports que 
posen son 4.130 € al matí i 5.962 € per la tarda, i en canvi el total del dia és de 16.761 €, la 
diferència de 7.000 € aproximadament, és l’energia que es consumeix durant tot el dia al 
poliesportiu. Per tant els 4.130 € que s’estalvien venen per l’enllumenat, que no s’utilitza pel 
matí, i la calefacció, doncs és diferent la calefacció de l’aigua calenta, doncs el circuit d’aigua 
calenta s’ha de mantenir engegat per tal d’evitar problemes de legionel·la.  
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que les dades sobre l’estalvi energètic no estan posades 
aleatòriament,  sinó que es basen en l’estudi fet pel tècnic. 
 
El Sr. Serna diu que ell ja va preguntar si hi havia un estudi econòmic que avalés aquest 
estalvi, però que de totes maneres no estan d’acord amb les dades. 
 
El Sr. Casas diu que entén el parer de cadascú, però que el seu ha estat reduir les despeses  
de 250.000 € l’any aproximats pel pavelló i és per això que han començat ha fer algun retoc 
temporal que ha afectat a aquest servei, que tampoc és bàsic. 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos, qui convida el Sr. Serna a parlar amb el gestor energètic per 
aclarir tots aquests neguits que té. 
 
El Sr. Serna diu que ell no dubta dels números, sinó del resultat que hi haurà. Adreçant-se al 
Sr. Casas li demana quant creuen que s’estalviaran aquest any. 
 
El Sr. Casas respon que d’entrada s’estalviaran els 86.000 € que comentaven abans de 
personal, a més d’aplicar les mesures d’estalvi energètic que es desprenen de l’estudi del 
gestor i estudis previs de les instal·lacions esportives per aplicar-hi millores per tal que la 
instal·lació sigui més competitiva. 
 
El Sr. Serna diu que espera que això sigui així, però demana al Sr. Secretari que això es tingui 
en compte per tal que quan acabi la legislatura es puguin comparar les despeses d’abans amb 
les d’ara.  
 
Demana la paraula el Sr. Garrido qui adreçant-se a la Sra. Santander li demana si té 
coneixement del manteniment deficitari que hi ha a l’escola Pau Casals, doncs hi ha lavabos 
tancats que no funcionen fa mesos, pèrdues d’aigua, portes, persianes que no funcionen bé, 
llums, problemes de calefacció. 
 
La Sra. Santander respon que a totes dues escoles hi ha el conserge que és l’encarregat del 
manteniment i que de fet fan molt més del que els hii pertoca. Afegeix que de cara al 
pressupost han inclòs una partida de manteniment per les escoles, però que també han de tenir 
en compte que la Generalitat no fa les millores que li pertoquen i les està assumint 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Garrido diu que el conserge fa més del que hauria de fer però no arriba a tot, per tant hi 
ha unes mancances, i mentre s’aprova el pressupost les mancances s’engreixen. 
 
La Sra. Santander diu que té coneixement de coses puntuals que s’han d’arreglar i ja estan 
pressupostades i que caldria fer un llistat , potser per part del Consell,  de la resta de coses 
especificant si son de millora o manteniment. 
 
El Sr. Garrido diu que mirarà d’aconseguir el llistat i ja li farà arribar. 
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La Sra. Santander diu que qualsevol persona pot parlar amb ella i dir-li què necessita. 
 
El Sr. Garrido diu que té constància que ja se li ha fet saber. 
 
La Sra. Santander diu que és cert i que ja ha dit que hi ha coses pressupostades, però que 
n’estan sortint d’altres. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui , en relació a la calefacció,  explica que alguns dies hi ha 
hagut problemes amb la caldera, també a l’ajuntament, però han estat moments puntuals. 
 
La Sra. Santander diu que precisament avui ha demanat hora amb el Departament 
d’Ensenyament per demanar que el que son millores s’encarreguin ells d’arreglar-les. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Garrido, qui,  en relació a la C-58, diu que la senyalització 
provisional per obres no és l’adequada,  i pel que fa a la il·luminació del túnel demana si el 
projecte es tirarà endavant o no. 
 
El Sr. Masana respon que aquest tema de les llums ve de molt lluny, fa molts anys que se’n 
parla, però el problema és que no estan connectades a la corrent. 
 
El Sr. Garrido diu que un dia les van fer funcionar amb un generador, a més l’abocador té un 
generador funcionant els 365 dies a l’any. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que efectivament l’abocador pot generar electricitat, 
però no pot utilitzar-la directament, sinó que l’ha de vendre a la xarxa. 
 
El Sr. Garrido diu que es refereix al generador que té l’abocador a la zona de la bàscula, que 
funciona amb gasoil. 
 
La Sra. Sánchez diu que, en relació a la senyalització de les obres de la C-58 traslladaran la 
queixa al cap d’obres. 
 
El Sr. Garrido explica que ara han canviat els carrils, els vehicles ràpids han de cedir el pas als 
lents i només està marcat amb una fletxa. 
 
Intervé el Sr. Boada qui, en relació als números que els va passar el regidor d’esports , diu que 
no els entén, oncs hi ha uns números de matins, uns de tardes, i uns de tot el dia,  i el que no 
entén és si els de matins més els de tardes han de donar els de tot el dia.  
 
El Sr. Casas respon que no necessàriament. 
 
El Sr. Boada diu que, per exemple, pel mantenidor hi ha 14.900 € de matí i 14.900 € a la tarda. 
 
El Sr. Casas explica que aquest treballador treballa de matí, però la seva feina també incideix 
en el bon funcionament del poliesportiu per la tarda. 
 
El Sr. Boada demana què vol dir en concret la columna “poliesportiu tot el dia”. 
 
El Sr. Casas respon que son els costos de tenir obert el pavelló tot el dia. 
 
El Sr. Boada diu que, per tant, sumar el matí més la tarda li hauria de donar tot el dia. 
 
El Sr. Casas diu que no sempre és així, el cas del mantenidor ja ha explicat que treballa al matí 
però la seva feina incideix en el bon funcionament del poliesportiu a la tarda i per això el posen 
en la columna de la tarda. 
 
El Sr. Boada diu que d’aquesta manera no hi ha estalvi, doncs si només obrint per la tarda 
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costa el mateix que tot el dia no entén on està l’estalvi. 
 
El Sr. Casas respon que ha de sortir a la columna de tot el dia perquè és el cost que té. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu al Sr. Boada que poden quedar un dia per fer aclariments,  doncs 
van donant voltes al mateix. 
 
El Sr. Boada diu que li ha agradat la paraula del Sr. Casas de que a nivell pressupostari 
s’estalviaran 86.000 € en esports. 
 
 
El Sr. Casas diu que l’estalvi és de l’ajuntament,  no només d’esports. 
 
El Sr. Alcalde diu que també hi ha un conserge, per tant l’estalvi és global. A més diu que un 
conserge ja havia marxat. 
 
El Sr. Masana diu que no, que el conserge havia agafat una excedència de mig any, i per tant 
se’l va substituir i no s’estalviaven res. Ara, en el moment que agafen una persona del pavelló i 
la posen aquí s’estan estalviant una persona d’allà, doncs estan cobrint una plaça que han 
amortitzat perquè ha marxat. 
 
 
Intervé el Sr. Gibert qui, adreçant-se al Sr. Salamé , diu que avui ha escoltat l’emissora per 
internet.  
 
Per altra banda diu que s’han assabentat per la web que a la biblioteca estan sense calefacció, 
i el sorprèn que en un equipament com el Castell,  on hi va molta gent, estigui 3 dies sense 
calefacció en ple hivern. 
En relació al que ha dit el Sr. Garrido sobre el manteniment del Pau Casals diu que hi està del 
tot d’acord, doncs ell que ha estat regidor d’ensenyament i sap que s’hi ha d’estar molt a sobre 
del manteniment i s’han de fer coses que no toquen,  i el mateix passa amb la biblioteca , que 
necessita un manteniment constant i més sent un equipament on hi van molts nens, no pot 
estar sense calefacció 3 dies en ple l’hivern;  per acabar diu que sort que no els va passar a 
ells. 
 
El Sr. Alcalde li respon que si que els va passar. 
 
Per altra banda, el Sr. Gibert diu que fa gaire bé un mes que s’han acabat les festes de Nadal i 
al carrer major encara hi ha tanques de la cavalcada dels Reis. 
Diu, també, que a la rotonda de la Puig fa uns dies hi havia la tapa d’un quadre elèctric oberta i 
que han vist que la Policia hi ha posat una cinta, però amb el moviment d’alumnes de l’institut 
que passen per allà això és insuficient, i val més que ningú tingui la idea de posar la mà dins la 
caixa doncs tindran un problema greu. 
 
 
 
Per acabar,  un altre prec, és en relació al pressupost , doncs estan al mes de gener i encara 
no l’aproven. Diu que com li ha comentat l’Alcalde es degut a problemes tècnics de 
comptabilitat, doncs degut a l’excés de feina no l’han pogut preparar,  però que també hi havia 
problemes polítics i per tant li agradaria que els expliqués què volen dir amb això, doncs quan 
el govern actual estava a l’oposició sempre els deien que aprovaven el pressupost fora d’hores 
i ara ells també ho estan fent. 
 
El Sr. Alcalde diu que de problemes polítics no n’hi ha cap, que ho va fer per no dir que hi havia 
problemes tècnics i carregar la culpa als tècnics, però com que al final en aquella comissió la 
mateixa tècnica va explicar el que hi havia,  ell se’n va desdir. Afegeix que el pressupost del 
2011 es va aprovar al març igual que el de 2012, no sap si degut a problemes tècnics o polítics. 
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La Sra. Ríos informa que tenen el pressupost força embastat i que la seva intenció era parlar 
amb l’oposició la setmana del dia 8 de febrer per tenir temps abans de la comissió informativa i 
el ple de poder mirar-se’l. Afegeix que ja saben com van al departament de comptabilitat,  i a 
més aquest any hi ha aplicacions sobrevingudes per a la digitalització de la despesa, una 
auditoria de la Sindicatura de Comptes del 2013 que estan fent a tots els ajuntaments de 
menys de 20.000 habitants, una modificació del sistema xarxa de la Seguretat Social que 
requereix una formació,  i per tant estan desbordats. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez, qui , en relació a la tapa del quadre elèctric,  diu que no en 
tenia constància i no entén el perquè no li ha arribat, tractant-se d’una cosa tant important. 
Pel que fa a les tanques de Reis, ja troba bé que li faci la crítica doncs li sembla impensable 
que encara hi siguin. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a la calefacció de la biblioteca,  explica que dimecres van 
tenir el primer avís de que la calefacció no funcionava i malgrat que un tècnic va poder arreglar-
ho temporalment dijous ja no es va engegar. Segueix dient que el problema que hi ha és el 
mateix de fa dos anys, quan governaven U.I.P.V i VxV, la conducció del gas està perforada, i 
és complicat trobar el punt exacte per on s’escapa el gas, doncs s’ha de mirar tot el circuit. 
Afegeix que està previst que entre avui i demà  trobin el porus, el puguin tapar i posar-la en 
funcionament com a molt tard dilluns. 
 
El Sr. Boada pregunta si no hi havia un problema de que es barrejava l’aigua. 
 
El Sr. Alcalde respon que el que els han dit és que hi ha el mateix problema que fa dos anys, 
un porus que perd.   
 
Intervé el Sr. Salamé qui, en relació a la ràdio, comenta que hi haurà dies que no funcionarà, 
doncs cal fer unes reparacions i hi ha un aparell que s’ha de substituir per un de nou. Informa 
que la reparació més la substitució d’aquest aparell costarà 2.250 € i l’armari on s’han de 
col·locar per evitar noves avaries costarà uns 448 €. Afegeix que, com ja va dir, estan 
connectats a la xarxa, no hi ha producció pròpia, i com que la xarxa no emet les 24 hores hi 
haurà unes hores en que la ràdio estarà en silenci, després dels butlletins informatius, doncs 
abans d’omplir aquests buits amb música vol mirar-se bé la situació que tenen amb l’SGAE. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui vol aclarir una pregunta que va fer el Sr. Boada en relació a 
una taxa d’una liquidació en l’anterior Ple, doncs no té clar si la pregunta era si el 3,9 és el que 
s’aplica. 
 
El Sr. Boada respon que la liquidació no quadrava. 
 
 
El Sr. Casas diu que la liquidació ve del resultat de l’aplicació d’una formula que aplica un 
coeficient del 3,9  %, el problema és que la plantilla està mal feta des de fa 20 anys i ja 
l’arreglaran. 
 
El Sr. Boada diu que ja ho sabia. 

 
Essent les 20 hores i 55 minuts, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de 
la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 


