ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 26 DE
FEBRER DE 2009
Vacarisses, 26 de febrer de 2009, essent les vint 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
L’alcalde

: Carles Canongia i Gerona

Regidors/es:
1ª tinent d'alcalde
2n tinent d'alcalde
3ª tinent d’alcalde
Mariana Ríos López
Víctor Suáñez i Aisa
Meritxell Ricart i Miró
Josep M Gibert i Castellet
Anna Singla i Sangrà
Salvador Martín i Martín
Sergi Juzgado i Casas
Pilar Valdelvira i Barahona
Josep M Córcoles i Pàmies

: Laura Sànchez i López
: Antoni Masana i Ubach
: Maite Romàn i Alonso

Assistits pel Secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l’acte.

ORDRE

I.-

DEL

DIA

PART RESOLUTÒRIA

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE
GENER DE 2009.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.
2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS
HUMANS D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG RETRIBUTIU DELS
LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE
VACARISSES.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 2007 va aprovar
el Catàleg de Llocs de Treball , el qual conté el Manual de Funcions, el Catàleg retributiu i la
Relació de Llocs de Treball, el qual fou modificat pels acords del Ple adoptat en les sessions
ordinàries el dia 27 de setembre de 2007 i el dia 20 de desembre de 2007.
Atesa la conveniència de modificar l’esmentat catàleg de llocs de treball, per circumstàncies
d’adaptació a les noves necessitats, conseqüència d’un increment molt important de
l’empadronament dels últims anys, que ha comportat al mateix temps un increment dels factors
comuns que són la base del contingut funcional dels llocs de treball.
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Vist que la valoració dels llocs de treball permet quantificar el contingut d’un lloc de treball en
base al grau de contribució en funció dels objectius assolits i l’obtenció d’aquesta quantificació,
es la suma de diferents factors comuns a tots als llocs de treball, com la competència, solució
de problemes i responsabilitat.
Atès que l’article 24.b i c de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estat Bàsic de l’Empleat Públic,
disposa com a retribucions complementàries els factors com: la especial dificultat tècnica,
dedicació, responsabilitat, incompatibilitat i grau d’interès i iniciativa o esforç rendiment o
resultats assolits.
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, així com
l’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, per qual s’aprova la refosa del Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Vist que tal i com preceptua l’article 15 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, la relació de llocs de
treball és l’instrument mitjançant el qual es realitza l’ordenació de tot els personal d’acord amb
les necessitats dels serveis, i l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del
treballador públic estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització
mitjançant les relacions de llocs de treball.
Vist que tal i com disposen els articles 32 del Decret 214/1990, i article 52.2.j) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, l’òrgan competent per a l’ aprovació de la relació de llocs de treball, és el
Ple de la Corporació.
Vist que tanmateix el procediment a seguir per a la seva aprovació del catàleg de llocs de
treball s’ha d’ajustar a l’establer a l’article 283.4 del Decret legislatiu 2/2003.
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida el dia 16 de febrer de 2009 ha
dictaminat, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar la modificació del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Vacarisses, la qual comporta modificar el complement específic de cada lloc de
treball, que recull la valoració d’aquells factors comuns que s’han vist augmentats
per aquests llocs de treball:

Llocs de Treball

Cap de via pública, manteniment i serveis
Cap de gestió administrativa
Cap de gestió econòmica
Tècnic/a de serveis socials i d’igualtat
Tècnic/a d’esports
Tècnic/a d’educació, salut pública i consum
Director/a d’escola bressol
Director/a d’escola bressol
Director/a d’escola de música
Tresoreria
Insertor/a laboral

Grup de
Classificació

Complement
Específic

B
B
B
B
B
B
C
C
A
C
B

15.267,25
12.022,22
12.022,22
12.022,22
8.913,99
7.714,20
7.669,32
7.669,32
3.609,66
13.055,52
7.109,26
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Educador/a social
Tècnic/a de medi ambient
Tècnic/a de cultura
Tècnic/a de joventut
Cap d’estudis d’escola de musica
Professor d’escola de música
Professor d’escola de música
Professor d’escola de música
Professor d’escola de música
Professor d’escola de música
Professor d’escola de música
Professor d’escola de música
Professor d’escola de música
Administratiu/iva dels s.territorials
Tècnic/a auxiliar d’informàtica
Caporal
Caporal
Mestre/a d’escola bressol
Mestre/a d’escola bressol
Mestre/a d’escola bressol
Mestre/a d’escola bressol
Encarregat/ada de brigada
Inspector/a d’obres
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Delineant/a
Administratiu d’atenció al públic dels s.territorials
Administratiu/iva d’urbanisme
Administratiu/iva de secretaria
Administratiu/iva de recursos humans
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol

B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
D
D
B
B
B
B
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

7.109,26
7.109,26
7.109,26
7.109,26
3.325,18
2.947,52
2.947,52
2.947,52
2.947,52
2.947,52
2.947,52
2.947,52
2.947,52
9.069,93
9.069,93
10.485,73
10.485,73
4.645,44
4.645,44
4.645,44
4.645,44
9.821,84
7.925,17
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
8.445,00
5.381,10
5.968,60
5.968,60
5.968,60
5.968,60
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
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Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Educador/a d’escola bressol
Dinamitzador/a juvenil
Auxiliar tècnic/a d’informàtica
Responsable de gestió d’atenció al públic
Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Oficial/a 1era.
Oficial/a 1era.
Oficial/a 1era.
Oficial/a 1era.
Mantenidor/a - conserge d’escola
Mantenidor/a - conserge d’escola
Auxiliar administratiu/iva de comptabilitat
Auxiliar administratiu/iva dels serveis territorials
Secretaria d’alcaldia i regidories
Auxiliar administratiu/iva de secretaria
Auxiliar administratiu/iva d’atenció al públic
Auxiliar administratiu/iva de secretaria
Auxiliar administratiu/iva de secretaria
Auxiliar administratiu/iva de recaptació
Auxiliar administratiu/iva dels serveis personals
Auxiliar administratiu/iva de seguretat ciutadana
Auxiliar administratiu/iva del jutjat de pau
Auxiliar administratiu/iva d’escola de música
Treballador/a familiar
Monitor/a de casal i gent gran
Telefonista - recepcionista
Conserge d’equipaments
Operari/ària de serveis

C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E

4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
4.337,53
6.201,59
6.201,59
6.201,59
4.098,20
4.098,20
5.829,35
5.829,35
5.829,35
5.829,35
5.736,29
5.736,29
5.643,23
5.643,23
5.643,23
5.643,23
5.643,23
5.643,23
5.643,23
5.643,23
5.643,23
5.643,23
5.643,23
5.643,23
6.271,60
6.023,43
6.280,13
6.280,13
6.145,03

SEGON.-

Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

TERCER.-

Trametre l'acord i còpia de la modificació de la relació de llocs de treball al
Departament de Governació i Administracions Públiques.

Pren la paraula la senyora Sánchez qui diu que tal i com es va informar a la comissió informativa
es tracta d’un repartiment de diners en el que han participat els treballadors, els sindicats han estat
d’acord i hi ha un consens. Diu que es paga en concepte de complement específic i és això el que
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es vol aprovar. Comenta que la intenció de l’equip de govern és millorar les condicions laborals i
socials dels treballadors, i això és una prova.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.
3.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D'HISENDA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I
DEL COMPTE DE PATRIMONI DE L’EXERCICI DE 2007.
Atès que en data 4 de novembre del 2008 l'Alcaldia va posar a disposició de la Comissió de
Comptes, el Compte General i Compte de Patrimoni de l’exercici 2007 a ser examinada.
Atès que en data 7 de novembre del 2008 reunida la Comissió de Comptes, i un cop
examinats els comptes són informats, passen exposició pública.
Atès que els esmentats comptes surten publicades en el B.O.P. Nº (288)
01/12/2008.

amb data

Atès que no s'han produït al⋅legacions ni reclamacions al respecte durant el període
d'exposició pública.
Atès que la Comissió de Comptes amb data 07/11/2008 va acordar que no s'informarien altre
vegada si no hi havien reclamacions o al⋅legacions.
En compliment del que disposa d'article 212.4 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Atès que la comissió informativa de règim interior reunida amb data 16/02/2008 va dictaminar
favorablement.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents:
ACORD
PRIMER.-

Aprovar el Compte General i Compte de Patrimoni corresponents a l’exercici 2007

SEGON.-

Trametre copia al Tribunal de Comptes, en aplicació del que disposa l'article 212.5
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.
4.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
DELS EDIFICIS MUNICIPALS “CENTRE CULTURAL I SOCIAL EL CASAL, LA
FÀBRICA I EL CASTELL”.
Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de
2008 va aprovar definitivament la modificació de les Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de
la Taxa per a la utilització dels edificis municipals “Centre Cultural i Social el Casal, La Fàbrica
i El Castell” , que entrà en vigor l’1 de gener de 2009.
Davant la necessitat d’introduir noves modificacions, les quals obeeixen per una banda a
regular la utilització d’un bulder que recentment s’ha instal·lat a un dels espais destinats a
Joventut de l’edifici de La Fàbrica, per tal de donar més oferta d’activitats lúdiques, i per altre
banda s’ha entès convenient d’establir una taxa per la utilització de la sala dels cups del Castell
específicament per a exposicions. A més, tot i que aquesta ordenança ja regula la taxa per
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casaments a l’edifici del Castell, no ho preveu per les celebracions d’aquest acte civil quan
esdevenen a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. Incloure aquesta última modificació
comportarà que totes aquelles normes de l’ordenança que fan una referència expressa al nom
dels immobles públics subjectes de regulació en aquesta ordenança, s’hagin de veure
modificats per a incloure l’edifici de la Casa de la Vila.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la
imposició i supressió dels tributs locals i l’aprovació i modificació de les corresponents
Ordenances fiscals reguladores d'aquests.
En el cas d’imposició de nous tributs, la modificació de l’ Ordenança fiscal haurà d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme
al que preveu l’article 24.2 de la Llei 39/1988.
Vist que l'article 22.2.d de la Llei reguladora de les bases del règim local atribueix al Ple la
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple.
Vistos els informes de la Secretaria-Intervenció i atès que la Comissió Informativa de Règim
Interior, reunida el dia 14 d’abril de 2008, va dictaminar favorablement, es proposa al Ple
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar provisionalment la modificació del títol i articles, 1, 2 , 3, 4, i 6.1 , de l'
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la utilització dels edificis
municipals “Centre Cultural i Social el Casal, La Fàbrica i El Castell”, imposant les
taxes següents per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local , així com per la realització de servei públic, resultant amb el següent
redactat:

Títol : Taxa per la utilització dels edificis municipals “Centre Cultural i Social el Casal” , “La
Fàbrica” , “El Castell” i “la Casa de la Vila”
Article 1 .- Fonament i naturalesa
A l'empara del previst al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
utilització dels 'edificis municipals Centre Cultural i Social El Casal , La Fàbrica, El Castell, i la
Casa de la Vila
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels 'edificis Centre Cultural i Social El
Casal, La Fàbrica , El Castell i la Casa de la Vila.
Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·liciten o es beneficiïn de la utilització dels immobles anomenats El Casal, i La Fàbrica, El
Castell, i la Casa de la Vila.
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Article 4.- Quota tributària
La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Entitats de fora i particulars
Activitats de
Activitats
pagament
Gratuïtes
3
4

CATEGORIA

CASTELL

CATEGORIA

BULDER

3

4

G

CASA DE LA
VILA
SALA DE
PLENS

2 €/ dia

2 €/ dia

3

4

-

-

CATEGORIA
H

CATEGORIA
C
CATEGORIA
F
CATEGORIA
H

FÀBRICA
De 123 a
1000 m2
CASTELL
De 62 a 210
m2
CASA DE LA
VILA
SALA DE
PLENS

Casaments / Aniversaris i
altres esdeveniments
No
Empadronats
empadronats
7
8

Exposicions

9

No
empadronats
10

Empadronats

600€/ sessió

800€/ sessió

-

-

7

8

9
250 € 3
setmanes

10
400 € 3
setmanes

7

8

9

10

0€

200 €

-

-

S'entén per sessió el període de 4 hores continuades. El temps mínim d'utilització de les sales és,
per tant, de 4 hores, en el cas de ser superior, s'aplicarà el preu per hora fixat per cada cas. Si
s'ocupés dues hores al matí i dues hores a la tarda, s'aplicarà la taxa per dues sessions.
En el cas d’utilització de l’equipament anomenat Bulder, inserit dins les categories G 3 i G 4,
s’aplicarà la taxa establerta per dia i persona, tenint en compte els horaris de disponibilitat de
l’esmentat equipament.
3.La utilització de la Sala de Plens de la Casa de la Vila, amb categoria H 7 i H 8, només serà
aplicable al cas dels casaments que s’efectuïn a l’esmentat equipament.
4.La utilització de la categoria F 9 i F 10, de l’equipament del Castell, seran aplicables a les
exposicions organitzades per particulars, les quals tindran una durada màxima de tres setmanes
essent inaugurades en dissabte, i desmuntades en dijous.
Els cursos, celebracions i actes que organitzi l'Ajuntament, donaran lloc a l'obligació de satisfer
la quota que es determini en el mateix acord municipal de constitució.
Article 6.- Acreditació i període impositiu
1. La taxa s'acredita quan es presenta la sol·licitud del servei d'utilització dels immobles
Centre Cultural i Social El Casal , La Fàbrica i El Castell i la Casa de la Vila. “
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SEGON.-

Sotmetre el present acord a informació pública, mitjançant anunci inserit al Butlletí
Oficial de la Província, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina Web de
l’Ajuntament, per termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la
publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, el qui tingui
un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, podrà examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament
aprovat.

TERCER.-

L’ acord definitiu i el Text íntegre dels texts dels preceptes modificats seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.
5.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IMATGE, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, DE
RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ADHESIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I ELS
CONSELLS COMARCALS DEL VALLÈS OCCIDENTAL I DEL VALLÈS ORIENTAL.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 16
de febrer de 2009 va adoptar l’acord que es deriva de la proposta que transcrita literalment diu
com segueix:
“L’Ajuntament de Vacarisses és membre del Consorci Localret, creat pels ajuntaments de
Catalunya, el qual té per objectiu el desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de
les tecnologies de la informació i de la comunicació en els municipis catalans.
El Consorci Localret i els Consells Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental varen
signar, en data 20 de novembre de 2008, un conveni de col·laboració en virtut del qual
s’estableix la possibilitat de realitzar una contractació centralitzada, a l’empara de l’article 189
de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, mitjançant diversos sistemes
d’agregació de demanda de serveis de telecomunicacions dels municipis del Vallès Occidental i
del Vallès Oriental amb un interès comú tant d’estalvi econòmic com de procediments de
contractació.
Atès que per tal de participar en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions,
en vers a l’acord marc d’homologació de diversos serveis de telecomunicacions digui a terme el
Consorci Localret de forma agrupada amb coordinació dels Consells Comarcals esmentats, cal
l’acord exprés de l’Ajuntament de Vacarisses d’adhesió al dit conveni.
Vist que la transferència de funcions o activitats a d’altres administracions públiques és
competència del Ple de la Corporació, i per acord de la majoria absoluta del nombre legals de
membres de la corporació , segons preceptua l’article 114.3.e del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atesa la urgència d’acordar l’adhesió al Conveni.
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Adherir-nos i acceptar el contingut i efectes del Conveni de Col·laboració subscrit
entre el Consorci LOCALRET i els Consells comarcals del Vallès Occidental i del
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Vallès Oriental, de data 20 de novembre de 2008, per tal de poder participar en
els sistemes de contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, i
obligar-nos a complir-lo i respectar-lo mentre no es revoqui de forma expressa la
present adhesió.
SEGON.-

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions d’aquest conveni s’entendran
acceptades per aquest Ajuntament de Vacarisses pel sol fet de no revocar
l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquelles.

TERCER.- En virtut d’aquesta adhesió i acceptació s’encomana la gestió de la contractació
centralitzada d’aquests serveis de telecomunicacions (veu, mòbils i dades) al
Consorci Localret, directament o a través de la seva societat mercantil Localret,
SA.
QUART.-

Designar el senyor Joan Flotats i Purcalla, com a personal al servei d’aquest
Ajuntament, per tal que exerceixi les tasques de gestió i coordinació amb el
Consell Comarcal per el seguiment del contracte.

CINQUÈ.-

Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació a la propera sessió
que se celebri.”

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 16 de
febrer de 2009 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.-

Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Vacarisses, en sessió ordinària del dia 16 de febrer de 2009, d’adhesió i
acceptació del contingut i efectes del Conveni de Col·laboració subscrit entre el
Consorci LOCALRET i els Consells comarcals del Vallès Occidental i del Vallès
Oriental, de data 20 de novembre de 2008, per tal de poder participar en els
sistemes de contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.

SEGON.-

Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

6.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA
RELACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES.
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 22 de desembre de 2008 va
aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats a expropiar, o bé que són objecte de servitud
de pas, per a l’execució de les obres del Projecte d’Urbanització del sector Torreblanca II de
Vacarisses.
D’entre les finques afectades hi figura la E5) de referència cadastral 0652001, inscripció registral
Finca 4.687 Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa Volum 2.777, Llibre 96 de Vacarisses,
Foli 182, de titularitat del senyor Xavier Recorda Rivero, i titular d’ interessos econòmics (hipoteca)
la Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona, amb una afectació per expropiació de 25,20 m2, de la
qual el tècnic redactor del projecte, data 11 de febrer de 2009, informa que havent examinat els
plànols i documentació de la parcel·la no és necessari procedir a l’expropiació indicada.
En relació a la finca SP1 de referència cadastral núm. 0451421, inscripció registral Finca 5.137
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Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa Volum 3.076, Llibre 114 de Vacarisses, Foli 2, de
titularitat de Tema 307 SL, i titular d’ interessos econòmics (hipoteca) la Caixa d’Estalvis de
Girona, amb una afectació de servitud de pas de 76,87 m2, en data 20 de gener de 2009, registre
d’entrada núm. 217, la senyora Alicia Mahiques Climent presenta escrit sol·licitant el canvi de
titularitat de la finca, aportant com a títol de propietat escriptura de compravenda, inscrita al registre
de la Propietat núm. 5 de Terrassa en data 8 de setembre de 2008, constant com a titulars Alicia
Mahiques Climent i Luís Rodríguez Pérez.
D’ofici s’han detectat errades a l’assenyalar les adreces fiscals de dues finques afectades, una
s’identifica a la finca E2) de referència cadastral 0453612, inscripció registral Finca 2.663
Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa Volum 1.636, Llibre 41 de Vacarisses, Foli 91, de
titularitat dels senyors Juan Martínez Lázaro i Maria Luisa Rosell Cuixart, a la qual correspon Camí
de les Fonts de Torreblanca núm. 22, i l’altra s’identifica a la finca E3) de referència cadastral
0754405, inscripció registral Finca 4.461 Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa Volum
2.775, Llibre 94 de Vacarisses, Foli 177, de titularitat dels senyors David Ortiz Gibert i Ana Soriano
Ruiz , Jorge Ortiz Gibert i Aroa Ruiz Romero, a la qual correspon Carrer de la Carena Llarga núm.
62.
Vist el que disposen els articles 4.1 de la Llei d’expropiació forçosa i article 20 del seu Reglament.
Vist que segons disposa l’article 3.4 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa és
competència del Ple de la Corporació l’adopció d’acords en matèria d’expropiació.
Atès que la Comissió Informativa reunida en sessió ordinària el dia 16 de febrer de 2009 va
dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar les següents modificacions a la relació definitiva, aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2008, de béns i drets
afectats a expropiar, o bé que són objecte de servitud de pas, per a l’execució del
projecte d’Urbanització de Torreblanca II:

- Anul·lar l’afectació corresponent a :
E5) Finca referència cadastral

0652001

Adreça

C/ Alzina de Boixadell, núm. 2

Superfície expropiació

25,20 m2

Indemnització

1.000,44 €

Titular de la finca

Xavier Recorda Rivero (100%)

Adreça titular

C/ Campo, núm. 63 (Cerdanyola del Vallès)

Titular d’interessos econòmics (hipoteca)

Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona

Inscripció registral

Finca 4.687 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 2.777, Llibre 96 de
Vacarisses, Foli 182

- Actualitzar les dades de titularitat del següent bé:
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SP1) Finca referència cadastral

0451421

Superfície de servitud de pas

76,87 m2

Indemnització

1.016,99 €

Adreça

C/ Carena Llarga, núm. 23

Titular de la finca

Alicia Mahiques Climent (70%)
Luís Rodríguez Pérez (30%)

Adreça titular

C/Carena Llarga, núm. 23 Vacarisses

Titular d’ interessos econòmics (hipoteca)

Deutsche Bank Sae

Inscripció registral

Finca 5.137 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 3.076, Llibre 114 de
Vacarisses, Foli 2

- Esmenar les adreces fiscals de les dues finques afectades següents, essent correctes les que
s’indiquen :
E2) Finca referència cadastral

0453612

Adreça

Camí de les Fonts de Torreblanca núm. 22,

Superfície expropiació

9,83

Indemnització

390,25 €

Titular de la finca

Juan Martínez Lázaro (50%)
i Maria Luisa Rosell Cuixart (50%)

Adreça titular

C/ Progreso, núm. 255 (Badalona)

Inscripció registral

Finca 2.663 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 1.636, Llibre 41 de
Vacarisses, Foli 91

E3) Finca referència cadastral

0754405

Adreça

Carrer de la Carena Llarga núm. 62

Superfície expropiació

19,74

Indemnització

783,68 €

Titular de la finca

Adreça titular
Inscripció registral

SEGON.-

m2

m2

David Ortiz Gibert (25%) i Ana Soriano Ruiz
(25%)
Jorge Ortiz Gibert (25%) i Aroa Ruiz Romero
(25%)
C/ Alcoi, núm. 39 2ª (Terrassa)
C/ Enric Granados,núm. 48 (Barbera del Vallès)
Finca 4.461 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 2.775, Llibre 94 de
Vacarisses, Foli 177

Comunicar als propietaris i titulars de drets reials i interessos econòmics directes
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sobre la finca de referència cadastral núm. 0451421, la qual serà objecte de servitud
de pas que, en un termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquests acords,
poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença el dret de servitud de pas
del l’esmentat bé i el termini de desallotjament, si s’escau. Si en aquest termini
l’Ajuntament no rep cap proposta o bé l’Ajuntament rebutja la presentada, s’entendrà
que no ha estat possible arribar a l’adquisició del dret per avinença i continuarà el
procediment expropiatori.
TERCER.-

Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just del dret respecte a servitud de
pas, del qual no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat anterior, mitjançant
l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin ferms aquests
acords.

QUART.-

Disposar que es publiquin els acords anteriors al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’edictes municipal i al Diari Avui, i que així mateix siguin notificats
personalment als interessats afectats, entenent com a tal les persones que apareixen
identificades a la descripció de finques de l’acord primer, tant els titulars dels béns i
drets afectats, els titulars de drets reials i interessos econòmics directes, així com el
titular de l’afectació que s’anul·la.

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

7.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ INICIAL DE LES
MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VACARISSES
ALS SECTORS TORREBLANCA I, TORREBLANCA
II
i BONAVISTA
DE
VACARISSES.
Atès que han estat redactades, en data febrer de 2009, les Modificacions Puntuals del Pla
General d’Ordenació de Vacarisses als sectors Torreblanca I, Torreblanca II i Bonavista,
instrument de planejament que conté la documentació prevista a l’article 59 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU)
L’article 94.1 del TRLU, disposa que les modificacions de qualsevol dels elements d’una figura
de planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. Segons
l’article 94.5 del mateix text legal, les propostes de modificació d'una figura de planejament
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i conveniència
amb relació als interessos públics i privats concurrents.
Els objectes d’aquestes Modificacions són dos:
1. Canviar la qualificació del sol no urbanitzable a l’interior del sector Torreblanca II.
2. Crear una sub-zona de la Ciutat Jardí Extensiva I per a acollir els Habitatges Protegits, al
sector Torreblanca I.
Cal dir a més que les presents Modificacions es redacten i tramiten conjuntament amb les
Modificacions Puntuals del PERI dels sectors Torreblanca I, Torreblanca II i Bonavista.
Aquestes modificacions vénen justificades per una banda pel fet que les zones de sòl no
urbanitzable existents al sector Torreblanca II qualificades actualment de Rústec (AgrícolaForestal), clau 16, passen a qualificar-se de Sòl de Protecció de Paisatge, clau 17. Es tracta de
zones interiors, o sigui envoltades de sòl urbà, que per les seves característiques i situació no
permeten de forma raonable cap tipus d’explotació ni agrícola ni forestal, ja que a més es
troben fragmentats per nombrosos tàlvegs i torrents, sent el seu valor purament paisatgístic i
per tant que cal protegir adequadament.
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Per altra banda es crea una nova sub-zona de la Ciutat Jardí Extensiva I, amb el nom de
“Ciutat Jardí Extensiva I Habitatge Protegit c”, clau 5P. En conseqüència es modifiquen
diversos articles i punts de les Normes Urbanístiques. La creació d’aquesta sub-zona es
justifica plenament donat que la Llei del sòl vigent preveu i estableix la necessitat de crear-la a
fi de facilitar i possibilitar la construcció prioritària d’habitatges protegits. De fet ja s’han creat
altres sub-zones semblants a la Ciutat Jardí Semi-intensiva en altres Modificacions puntuals del
Pla General. Bàsicament es tracta de permetre la construcció en aquesta sub-zona d’habitatge
plurifamiliar, mantenint tanmateix els altres paràmetres d’edificabilitat, ocupació i alçada
màxima construïble de la zona Extensiva I a fi de no trencar ni pertorbar la tipologia
edificatòria existent al sector.
Vist que l’article 83.1 del Decret Legislatiu 1/2005 atribueix a l'Ajuntament la competència per a
l'aprovació inicial i provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal.
Vist que l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, relatiu a la tramitació, en els seus aparats 4 i
5, i article 23.b) i 117.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme, es regula que una vegada aprovat inicialment s’ha de posar a informació
pública pel termini d’un mes (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació).
Vist que en el precepte anteriorment esmentat s'estableix que simultàniament al tràmit
d’informació pública caldrà sol·licitar informe als organismes afectats, essent els Serveis
Territorials de Barcelona i la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, ambdós del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i a la Direcció General de Desenvolupament Rural
del Departament d’Agricultura, en virtut de les seves competències sectorials, qui han de
respondre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
En virtut del què reveu l'article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005 , i 101.1.a) del seu reglament,
l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració a acordar
mesures, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic, de suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, i de projectes
de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals
connexes establerts per la legislació sectorial, i si no s'ha adoptat cap acord de suspensió amb
anterioritat a l'aprovació inicial, tal i com determina l'article 72.1, pot tenir una durada màxima
de dos anys.
Vist que és competència del Ple l’aprovació inicial i provisional d’aquest instrument de
planejament, en virtut del que disposa l’article 22.2c de la Llei reguladora de les bases del
règim local, i per majoria absoluta de conformitat amb l’article 47.2.ll del mateix text legal.
Vist que l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme segons disposa
l’article 78.a de la Llei d’urbanisme, acord que s’haurà de publicar en compliment de l’article
101.1 del mateix text legal.
Atès l'informe favorable emès en data 16 de febrer de 2009 pels serveis tècnics municipals.
Atès que la Comissió Informativa reunida el dia 16 de febrer de 2009 va dictaminar, al Ple de la
Corporació proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar inicialment les Modificacions Puntuals del Pla General d’Ordenació
Municipal de Vacarisses als sectors Torreblanca I, Torreblanca II i Bonavista, la
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qual té per objecte canviar la qualificació del sol no urbanitzable a l’interior del
sector Torreblanca II, crear una sub-zona de la Ciutat Jardí Extensiva I per a acollir
els Habitatges Protegits al sector de Torreblanca I.
SEGON.-

Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, i de projectes de
gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació
sectorial, fins a l'executivitat de la present modificació, termini que no pot durar
més de dos anys, a l’àmbit que es determina com a modificació del PGOM .

TERCER.- Sotmetre’l a informació pública, pel termini d’un mes, inserint anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Avui.
QUART.-

Sol·licitar informe als Serveis Territorials de Barcelona i la Direcció General de
Promoció de l’Habitatge, ambdós del Departament de Medi Ambient i Habitatge i
a la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura,
de la Generalitat de Catalunya.

Pren la paraula el senyor Suañez qui diu que per primera vegada en una modificació d’aquest
2
tipus a Vacarisses es requalifiquen 165.000 m de sòl com a protecció de paisatge, i que mai
s’havia fet una protecció d’aquest estil al municipi, diu que a part d’això es reserva un terreny
per construir un nou dipòsit al costat del existent, al Passeig de la Torre, on també s’ubicarà
l’antena que ara està a la Carena Llarga, comenta que també es fa el canvi d’ús de les
parcel·les del Passeig de les Oliveres per poder fer vivenda de protecció pública, en que es
passa de vivenda unifamiliar a vivenda plurifamiliar.

Intervé el senyor Córcoles qui diu que si bé aquest projecte des d’un punt de vista tècnic no és
dolent, no està d’acord amb la forma en que s’ha portat, ja que creu que hi ha hagut
precipitació i prepotència, i per tant neix malament i conseqüentment no pot acabar bé, diu que
rectificar és de savis i que votarà en contra de la proposta, i demana als regidors que
reflexionin ja que encara estem a temps d’aturar-ho, troba molt barruer el fet de presentar una
proposta amb diferents temes junts donada la importància de l’assumpte, i que es podien haver
portat separats.

Pren la paraula el senyor Martín qui manifesta la seva protesta per la forma en que s’han portat
al Ple uns assumptes molt importants, diu que s’ha ficat tot en un “paquet” i ens demanen que
votem, que són coses prou importants pel desenvolupament de Vacarisses com per que puguin
estar separats, tot i que legalment es pot fer i tot està dins el mateix sector.
Comenta que tal i com va dir el dia que es va aprovar el conveni amb la Generalitat, no està
d’acord amb la manera com s’ha portat aquest tema ja què, com és habitual en aquest equip de
govern, s’ha fet d’esquenes al poble i els veïns s’han assabentat per la premsa, quan ja està tot
aprovat, de que es veuran afectats per la construcció d’uns habitatges que, si be tots estem
d’acord en que necessitem vivenda social a Vacarisses (suposa que el pla d’habitatge que
s’està fent ens dirà cap a on hem d’anar i on s’han de fer aquestes vivendes) , és fan en un lloc
on es trencarà la estructura de la urbanització.
Explica que els veïns que van decidir venir a viure a Vacarisses ho van fer en base a una
estructura d’un nucli urbá amb un tipus de construcció i una sèrie d’urbanitzacions, amb cases
aïllades amb terreny, i ara de cop en el lloc on hi havia tres parcel·les es construiran 27 pisos
per una banda i quinze per una altre. Això suposarà una gran concentració de veïns en aquests
llocs, s’ha d’anar poc a poc, no a corre-cuita, i s’ha de pensar una mica més les cosses i sobre
tot s’ha de tenir en compte els veïns que hi viuen al costat i la resta de veïns del municipi, ja
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que s’ha dit que això continuarà a la resta d’urbanitzacions fent vivenda social a les parcel·les
d’aprofitament mig.
Per tot l’exposat explica que votaran en contra de la proposta per la forma en que s’ha fet i per
que no estan d’acord en construir pisos en una zona destinada, segons el pla d’ordenació, a
vivenda unifamiliar, diu que un dels partits que estan a l’equip de govern sempre manifestava
que s’havia de fer un nou planejament i no modificacions puntuals del que tenim, però de
moment encara no s’ha començat i en canvi fan modificacions parcials.
Finalitza la seva intervenció dient que no vol entrar en tecnicismes, i que això ho deixarà per un
possible recurs, si és que es decideix presentar-ho.
Pren la paraula la senyora Romàn qui mostra el seu desacord amb les manifestacions del
senyor Córcoles i del senyor Martín, comenta que no s’ha portat el tema d’esquenes a ningú, i
que al Terme de setembre-octubre ja es va fer esment a aquest projecte, al desembre ja es va
signar el conveni de cessió dels terrenys, i el que es porta al Ple és a més de tota la protecció
2
de paisatge, 2550 m en que es canvia l’ús de unifamiliar a plurifamiliar, perquè la llei així ho
diu i perquè aquestes parcel·les son d’aprofitament mig i destinades a aquest ús, explica que la
idea no és trencar l’estructura de cap urbanització, que el projecte està encara per redactar i
que en aquests moments només s’ha fet la cessió dels terrenys, comenta que en una reunió
amb quatre persones d’aquest sector es va plantejar la possibilitat de crear una comissió de
seguiment del projecte i que la estructura i volumetria de la construcció no serà diferent del
tractament donat a una casa unifamiliar, es a dir, planta baixa més dos; el que canviarà és la
estructura interior, en què, en comptes de ser una família de 5 ó 6 membres hi hauran més
famílies, d’un o de dos membres, perquè els pisos seran petits i per gent jove.
Comenta que es tracta d’un servei que l’administració està obligada a donar i per tant no veu
quin és el problema, i que hi ha molts veïns del municipi que no estan d’acord amb l’actuació
que estan tenint alguns veïns i veïnes d’aquesta urbanització, ja que es tracta d’un bé per a tot
el municipi.
Intervé el senyor Masana qui manifesta que el POUM s’obrirà en aquesta legislatura, que UIPV
va deixar fer cases adossades als Caus i van modificar el pla general tantes vegades com van
voler, en aquest tema concret diu que des d’ERC s’ofereix als veïns de Torreblanca un canal de
participació ciutadana per tal de poder dir la seva.
Pren novament la paraula el senyor Suáñez qui diu que quan es parla amb la Direcció General
d’urbanisme de la Generalitat ens diuen que no els hi portem cosses petites i que quan s’hagi
de fer una modificació es faci per tots els temes que tinguem, i no per separat, i això és el que
s’ha fet en aquest cas, seguint el consell d’Urbanisme de la Generalitat.
Intervé de nou el senyor Córcoles qui diu que és conscient de que la proposta que es presenta
és legal, però comenta que es pot aprovar o no, segons la intenció que es tingui, igualment diu
que és podrien aprovar unes parts d’aquesta modificació i d’altres no, si aquesta és la voluntat.
En referència a les paraules del senyor Masana en que diu que s’obrirà un procés de
participació comenta que s’hauria d’haver fet abans, ja que ara ja s’haurà fet l’aprovació inicial.
El senyor Martín torna a intervenir per dir que està d’acord en que és legal la proposta, però
posa en dubte que s’hagi de fer el que diu la Generalitat en quan a portar les modificacions
conjuntament en un projecte, ja que l’ajuntament és autònom per portar a la Generalitat el que
ha de presentar i el Ple és sobirà per poder decidir, si es que estem actuant dins de la llei, creu
que és pot fer un comitè de seguiment i donar participació, que això ja ho contempla la llei, però
comenta que estem tractant amb la sensibilitat de la gent.
Continua dient que el que és farà són pisos i que en un espai petit posarem molta gent, i que
necessitaran serveis, i això no es pot deixar per quan es faci el projecte, diu que és cert que
l’anterior govern va modificar moltes vegades els plans d’ordenació per tal de tirar endavant les
urbanitzacions, però mai s’ha canviat una vivenda unifamiliar.
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Pren de nou la paraula el senyor Suañez qui diu que sempre que s’han celebrat eleccions als
programes electorals es deia que es faria vivenda de promoció pública, i mai és va fer, ni tan
sols és va plantejar, explica que el govern actual és coherent en aquest sentit i com que ho
incloïa al programa, dóna compliment al que es deia, que no s’està pensant només a
Torreblanca I si no que s’està pensant en tot Vacarisses, i que com es creu que és necessari i
tenim les parcel·les d’aprofitament mig que compleixen els requisits tècnics per tirar-ho
endavant, aquesta és la voluntat política, i és fa per necessitat dels veïns del municipi, no per
caprici.
Intervé el senyor alcalde qui diu que algunes de les paraules que s’han dit no s’ajusten a la
realitat i que no s’està recalificant cap terreny, cosa que vol que quedi clara, explica al senyor
Martin que l’urbanisme que tenim a Vacarisses és hereu del seu grup, que van donar llicències
d’obres condicionades a segons quins llocs, diu que també eren els que estaven a favor de la
requalificació de terrenys, i això és el que amb aquest acord es vol evitar.
Fa l’oferiment, tot i que diu que sap que no te valor, de fer les votacions per separat de la
modificació d’usos i de la resta de modificacions, explica que la Generalitat, quan es fa una
modificació a un polígon determinat, t’obliguen a presentar totes les modificacions, i així t’ho
indiquen, afirma que la llei diu que les parcel·les d’aprofitament mig han de ser destinades a la
construcció d’habitatge protegit, és més, la llei no et deixa recalificar en zona verda ni vendre
aquests terrenys, i per tant l’únic que estem fent és aplicar la llei, ja que no es poden fer
vivendes grans de protecció oficial.
Finalitza la seva intervenció dient-li al senyor Martín que l’anterior govern va ser el continuador
d’urbanisme que tenim a Vacarisses i que aquestes són les conseqüències, per la qual cosa
comenta que vagin en compte amb el que diuen ja que si parlem d’anar als tribunals potser
parlarem tots, per que estem pendents d’una auditoria urbanística que s’està fent.
Intervé de nou el senyor Masana qui diu que les parcel·les de Can Serra, que en principi
anaven destinades a vivenda de protecció, van ser venudes per l’anterior govern per fer una
passarel·la i vol deixar clar que l’ajuntament no te tants terrenys per escollir a l’hora de fer
aquests habitatges, comenta que també han deixat fer un urbanisme salvatge, han deixat
urbanitzar a llocs on no hi ha clavegueres, com Torreblanca II o el Ventaiol, i ara veuen
incorrecte el que es proposa, per la qual cosa diu que no entén aquest criteri.
Pren de nou la paraula el senyor Córcoles qui diu que la proposta que es presenta es pot dir
canvi d’ús o el que vulguin, però que la realitat del que es fa és el que s’ha dit aquí, que si
aproven aquesta proposta seran els responsables del que passi, demana que és deixi de mirar
els arguments dels que eren abans, que les paraules que ha fet servir el senyora alcalde quan
ha parlat de l’auditoria sonen a xantatge.
Novament intervé el senyor Martín qui diu que no ens hem de remuntar a èpoques passades ja
que si no ens haurem de remuntar a ”l’època romana” per segons quines coses, en aquest
sentit diu que en tot cas s’haurien de sentir corresponsables, ja que el partit socialista va
governar amb UIPV durant quatre anys; diu que el seu grup no s’amaga de res i que poden
treure l’auditoria, i que actuen amb bona fe. Comenta que és possible que tinguessin alguna
equivocació en alguna cosa, però que no serien tantes quan es va continuar governant durant
anys i els veïns no van fer cap manifestació contra ells, que el que vol és que Vacarisses tiri
endavant, però amb diàleg i participació, que el govern diu que donen molta participació als
assumptes però la gent se’n entera de les cosses quan ja estan fetes, i per tant l’únic que
queda és el dret a la pataleta, la manifestació, i el dir que dins de dos anys ens trobarem.
Acaba la seva intervenció demanant que facin bé les coses i que rectifiquin.
El senyor alcalde manifesta que les cosses es fan bé, que el que passa és que poden agradar
o no i que són diferents concepcions polítiques, que no s’ha d’agafar com una amenaça quan
ha parlat sobre l’auditoria ja que estava parlant de l’auditoria urbanística, no de l’econòmica,
explica que la proposta que avui es presenta neix per la intenció de tirar endavant les obres de
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Torreblanca II i la protecció de paisatge de terrenys d’aquell sector, i que aquest és el motiu
principal de la proposta. Pregunta als regidors de la oposició si estan d’acord amb tota la resta
de modificacions que conté el projecte, ja que s’ha centrat el debat en una petita part del
mateix, que és el canvi d’ús de les tres parcel·les.
El senyor Córcoles manifesta el seu acord a la proposta de protecció de paisatge.
El senyor Martín diu que el seu grup no entrarà en aquesta trampa i que el que s’ha de votar és
el que han presentat.
El senyor alcalde diu que queda clar que no volen manifestar la seva opinió.
Sotmès a votació s’aprova amb el vot en contra del senyor Córcoles i dels regidors del grup
municipal UIPV i el vot a favor de la resta de regidors.

8.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D'EDUCACIÓ D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIO DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADORS
ESCOLARS DELS CENTRES PUBLICS DE VACARISSES.

Tot i que la Llei no determina que el servei de menjador escolar sigui de competència municipal, i
conseqüentment l'article 67 del Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya no el
recull com a servei mínim obligatori, sí que l'article 25 de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local preceptua que el Municipi per a la gestió dels seus interessos i l'àmbit de les seves
competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
El Govern de la Generalitat va dictar el Decret 219/1989, d’1 agost, el que estableix la delegació de
determinades competències de la Generalitat a favor de les comarques, en matèria
d’ensenyament, entre les quals es troba la gestió del servei escolar de menjadors. En compliment
d’aquesta normativa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental, en data 1 de juliol de 1999, signen un conveni de delegació de
competències de prestacions en matèria d’ensenyament. L’article 10 del Decret 160/1996, de 14
de maig, pel qual es regula el servei de menjadors en els centres públics docents del Departament
d’Ensenyament, contempla la possibilitat d’establir fórmules de col·laboració per a la gestió del
servei escolar de menjador amb els ajuntaments que hi estiguin interessats. Per a la prestació
d’aquest servei, la forma més idònia per a establir la relació de cooperació entre l’Ajuntament i el
Consell Comarcal és sota la modalitat de concert, prevista als article 270 a 274 i 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens
locals. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha redactat unes Bases de concertació, per a
garantir el servei escolar de menjador als municipis de la comarca, les quals pretenen instrumentar
els mitjans necessaris per a la continuïtat del servei.
En aquest sentit el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 27 de
novembre de 2003, va acordar acceptar i adherir-nos a les bases de concertació per a garantir el
servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament
d’Ensenyament al municipi de Vacarisses.
A Vacarisses es ve prestant el servei de menjador escolar als centres públics CEIP Pau Casals i
CEIP Font de l’Orpina, i a les escoles bressol de titularitat municipal El Cuc i El Xic.
Els aspectes organitzatius, i règim de funcionament vénen regulats al Reglament de Funcionament
dels servei de menjadors escolars dels centres públics de Vacarisses, publicat al BOP núm. 133
del 4 de juny de 1997, el qual entrà en vigor el 21 de juny de 1997, i ha estat objecte de
modificacions per acords plenaris adoptats en sessió del 17 de setembre de 1999, en sessió de l’1
de juny de 2001 i en sessió 27 de maig de 2004 .
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Al BOE núm. 294, de 8 de desembre de 1992, es publica l’Ordre del Ministerio de Educación y
Ciencia, de data 24 de novembre de 1992, per la qual es regulen els menjadors escolars, i es
determina les dotacions de personal per a l’atenció als alumnes en el servei de menjadors,
establint uns mòduls. Tot i que no hi ha normativa autonòmica que reguli aquest aspecte, des del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya recomana cenyir-se a les ràtios fixades
per la norma estatal, i arrel de les millores salarials del conveni dels professionals del sector del
lleure, per a l’aprovació del preu de menjador del curs 2008-2009, l’Ajuntament de Vacarisses
es va trobar amb la dificultat d’aprovar el preu del tiquet sense superar el topall establert
mitjançant Resolució del Conseller d’Educació, del preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació .
També es fa necessària una revisió del text del reglament per a adaptar-lo al servei actual.
La proposta de modificació dels articles del Reglament per part de la Comissió de Menjador
foren aprovades el passat 4 de febrer en reunió ordinària.
El procediment legal d’aprovació dels reglaments municipals implica, per imperatiu de l’article
62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació del reglament
corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma.
Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 28/2009, de 2
de febrer, ha estat formulat el projecte de modificació del Reglament de Funcionament del
menjador escolar dels centres públics de Vacarisses.
El procediment per a l’aprovació de les modificacions de les ordenances locals n’exigeix, si més
no, l’aprovació inicial, la submissió a informació pública de l’expedient, i la seva l’aprovació
definitiva, i es requereix el vot de la majoria simple, amb la publicació posterior del text íntegre
de l’ordenança.
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que
les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no
són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació
pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas).
L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora
de les bases del règim local.
Vist que la Comissió Informativa de serveis a les Persones, reunida el dia 18 de febrer de 2009
va dictaminar favorablement, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar inicialment la modificació dels articles que seguidament es detallen del
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS
DELS CENTRES PUBLICS DE VACARISSES, de manera que restaran amb el
següent redactat:0

Art. 3) L’Ajuntament de Vacarisses gestionarà indirectament el servei de menjador escolar a través
de la contractació d’una empresa concessionària. El procediment d’adjudicació del contracte de
gestió dels menjadors escolars, així com la seva execució, modificació i extinció es regirà per allò
que estableix la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes de sector públic, el Reial Decret 1098,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de l’esmentada Llei, el Plec de clàusules
administratives generals de l’Ajuntament, aplicables a aquest tipus de contractes, i la resta de
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normativa vigent que hi sigui d’aplicació.
Art. 9) Aquesta comissió estarà integrada per:
La Presidència de la Comissió de Menjador, que l'assumirà el/la Regidor/a d'Ensenyament de
l'Ajuntament de Vacarisses.
El/la Director/a de cada centre d’educació infantil i primària
El/la Director/a de cada escola bressol
Un/a representant de l’AMPA de cada centre d’educació infantil i primària
Un/a representant dels pares/mares de cada escola bressol
Un/a representant de l’empresa concessionària del servei
Un/a representant dels/de les treballadors/res de l’empresa concessionària del servei (qui realitzi
les tasques de coordinació)de cada centre

Farà de secretari/a el/la de l’Ajuntament, o funcionari/a en qui delegui.
Podrà assistir a les reunions de la comissió delegada de menjadors, les persones o entitats que a
judici de la Presidència o de la comissió sigui convenient que ocasionalment assisteixin a les
reunions de la comissió, amb veu però sense vot.
Art. 16) Només podrà fer ús del servei de menjador escolar el professorat, l’alumnat i el personal
d’administració i servei del centre, el personal treballador de l’empresa adjudicatària així com les
persones expressament autoritzades per la Comissió de Menjador.

Art. 25) El servei de menjador dels centres d’educació infantil i primària podrà ser diferenciat de
les escoles bressol. Cada centre adequarà un espai per a menjador. L’empresa proposarà el menú
cada mes,amb la conformitat de la seva nutricionista- dietista i sota la supervisió de qui designi la
Comissió a l’inici de curs. L’empresa elaborarà els dinars i traslladarà el menjar als centres
assegurant les condicions de seguretat alimentària i higiènico-sanitàries establertes, en el cas de
no existir cuina pròpia. Els menús i els preus podran ser diferents per als centres d’educació infantil
i primària i els de les escoles bressol, en funció dels servei que requereixin els usuaris. Les escoles
bressol rebran de l’empresa els àpats corresponents al dinar. L’empresa haurà d’elaborar i
transportar aquest aliments (en el cas de no existir cuina pròpia) amb el corresponent parament
per a transportar-los en les degudes condicions i facilitar els estris necessaris per a servir-los i per
a què els alumnes puguin prendre’ls. L’empresa es farà càrrec de la recollida dels estris bruts i
realitzar la seva neteja.
El servei de menjador dels centres tindrà com a destinataris a alumnes permanents del servei i
alumnes esporàdics.
ALUMNES PERMANENTS: En la preinscripció de nous alumnes es consultarà als pares si els
seus fills/es seran usuaris permanents del servei de menjador. Aquesta consulta , la qual també es
farà extensiva als pares dels alumnes ja matriculats en el curs anterior, es durà a terme el mes de
juny. El resultat d’aquesta consulta tindrà un caràcter de previsió de comensals, i es considerarà
confirmat tàcitament si abans del dia 10 de setembre els pares no comuniquen expressament el
contrari a l’empresa. En cas que algun alumne de caràcter permanent no hagi de fer ús del servei
de menjador en dies concrets de forma continuada (malaltia, o altres incidències), ho haurà de
comunicar i justificar degudament al personal de l’empresa concessionària del servei, com a
màxim abans de les 9,30 hores del dia en què no hagi de rebre la prestació del servei, la qual cosa
comportarà que se l'eximeixi del pagament. El fet que l'alumne no assisteixi a l'escola per
qualsevol motiu no comportarà l'eximent de pagament, si no es comunica expressament aquesta
circumstància, tal i com s'esmenta anteriorment. Conseqüentment, i en el mateix sentit, el dia en
què es vulgui reincorporar l'alumne al servei de menjador ho haurà de comunicar expressament al
personal de l’empresa concessionària, abans de les 9,30 hores. El fet d'incorporar-se l'alumne
novament a l'escola no suposarà de forma automàtica la seva incorporació al servei de menjador,
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sinó que aquesta circumstància haurà de ser comunicada expressament tal i com s'ha exposat
anteriorment.
En el cas que una vegada començat el curs escolar, algun alumne s'hagi d'incorporar al servei de
menjador permanentment, ho haurà de comunicar expressament al personal de l’empresa
concessionària , amb una antelació mínima de cinc dies.
Els pagaments dels serveis de menjador pels alumnes permanents s'hauran d'efectuar
directament a l'empresa concessionària del servei a excepció dels alumnes subvencionats, dels
quals se'n farà càrrec directament l'Ajuntament de Vacarisses, mitjançant serveis socials. A
l’efecte, l’empresa facturarà directament a l’Ajuntament de Vacarisses l’import de les mensualitats
dels menús subvencionats , i l’Ajuntament en rebrà el finançament de la part subvencionada pel
Consell Comarcal del Vallès Occidental, i dels pares la part no subvencionada. L'Ajuntament
comunicarà a l'empresa, amb l'antelació suficient, la relació d'alumnes que gaudeixin d'aquests
ajuts.
La forma de pagament ho establirà la Comissió de Menjador a l’inici de cada curs escolar.
Art. 27) Els/les treballadors/res de l’empresa adjudicatària del servei hauran de disposar del
certificat d’higiene alimentària en vigència, expedit per entitats amb autorització administrativa,
segons Decret 208/2001, de 24 de juliol. A més a més, els/les monitors/res de menjador hauran de
tenir, la titulació que es requereix per ser monitor/a de lleure segons la normativa vigent (decret
137/2003, de 10 de juny. L’empresa haurà de garantir la màxima estabilitat en l’equip de
monitoratge d’aquest centre i que els treballadors/res tenen la formació necessària per dur a terme
l’activitat de monitor/a de menjador escolar. Abans de començar el curs l’empresa haurà de
facilitar, a la Comissió de Menjador, la llista de monitors, amb les corresponents dades personals i
titulació.
Art. 37) L’horari de menjador serà, pel que fa als centres d’educació infantil i primària, el que
proposin es respectius Consells Escolars per a cada curs i resolgui la Delegació d'Ensenyament, i
pel que fa a les escoles bressol , el que proposi la Direcció de cada centre d'acord amb el Consell
de participació i que resolgui l’Ajuntament de Vacarisses.
L'horari podrà ser modificat per acord entre els centres i l’empresa per tal d’adequar el servei a les
necessitats específiques dels usuaris de les escoles bressol i pàrvuls dels centres d’educació
infantil i primària. També es modificarà l’horari per acord entre el centre docent i l’empresa
concessionària per tal d’adequar el servei a l’horari del centre i/o al nombre d’usuaris/àries.
El programa d’activitats que presenti l’empresa, i que aprovarà anualment el Consell Escolar a
proposta de la Comissió de Menjador, haurà d’especificar el tipus d’activitats que es duran a terme
abans i després de l’hora dedicada a dinar.
Art. 38) A banda de la ràtio establerta d’alumnes usuaris, sempre hi haurà d’haver dos monitors/es,
pel cap baix, per escola. A les escoles bressol, s’haurà de garantir la vigilància dels espais
dormitori.
Quan la mitjana de comensals al servei sigui superior a 150 usuaris, la monitora que tingui
assignada les tasques de coordinació, deslliurarà de l’atenció directe i farà exclusivament les
següents tasques de coordinació:
•

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

•

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

•

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

•

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

Elaborar i presentar la Memòria Anual.

•

Inventariar el material a principi de curs.

•

Rebre el material dels proveïdors i revisar els albarans.

•

Elaborar el control d’usuaris.

•

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

•

Gestionar i cobrir les suplències.

•

Portar el control pressupostari de material.

•

Controlar i fer seguiment dels impagats.

•

Atendre a les famílies.

El nombre d’alumnes per monitor/a s’atendrà a la distribució següent i, en tot cas, a la normativa
que sobre aquest aspecte determini la Generalitat de Catalunya.

Nivell

Alumnes fixos/ monitor-a

Alumnes fixos per incrementar un
monitor-a

Escola bressol

10

+7

Educació infantil
P-3
P-4
P-5

12
20
20

+6
+6
+6

Educació primària
(CI )

25

+7

Educació primària
(CM)

30

+8

Educació primària
(CS)

30

+8

Sense perjudici de les ràtios totals per cicles establertes, la Comissió de Menjador i l’empresa
concessionària podrà arribar a acords diferents per a la distribució concreta dels/de les
monitors/res per nivells i/o cursos per tal d’adequar-les a les particularitats de cada centre.
L’empresa concessionària del servei haurà de garantir en cada centre el nombre de monitors/res
necessaris/àries per respectar aquesta distribució tenint en compte el nombre de comensals fixos i
els esporàdics que utilitzin el servei amb una certa regularitat. El càlcul del monitoratge necessari
per adaptar el nombre de monitors/res de cada centre a les ràtios establertes tenint en compte, a
més a més de l’alumnat fix, l’alumnat esporàdic que utilitzi el servei d’una manera regular i
previsible es farà, respecte de l’alumnat esporàdic, basant-se en les dades d’anys anteriors. Quan
l’augment de la mitjana d’usuaris mantingui una continuïtat durant cinc setmanes, el/la els /les
monitor/a/es s’incorporaran al servei amb caràcter definitiu.
Els/les alumnes amb necessitats especials a l'hora de menjar seran tinguts en compte per
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disminuir el nombre d'alumnes per monitor/a en el seu grup. En aquests casos, i per tal d'evitar
l'increment del preu del menú per a la resta de comensals, l'Ajuntament es podrà fer càrrec de les
despeses del monitoratge corresponents a la disminució de comensals per monitor/a. En aquest
sentit, abans de l'inici del curs, la direcció de cada centre presentarà a l'Ajuntament la sol·licitud
d’increment de monitoratge a l’Ajuntament, aquesta haurà d’anar acompanyada per informe de
l’EAP, on aparegui la proposta d’atenció pel que fa al nombre d’infants que es poden atendre
simultàniament en el grup del qual forma part la persona amb necessitats específiques. L’informe
haurà d’incloure si l’infant rep atenció específica en el període lectiu i en que consisteix aquesta
atenció, també proposarà la durada de l’ajut que inicialment s’aconsella, és a dir, per a quan temps
preveu que es mantindrà aquesta necessitat en el servei de menjador A l'Ajuntament podrà
demanar la informació complementària que consideri necessària tant de l'empresa concessionària
del servei com del centre afectat i també dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament
(EAP,etc), per tal de determinar la ràtio que correspongui en funció de les necessitats
específiques.
L’ajuntament estudiarà la sol·licitud i atorgarà, total o parcialment, o denegarà l’ajut sol·licitat.
Art. 39) Abans de finalitzar el curs, i un mes abans de cada canvi de menú, en cas que sigui la
mateixa empresa la que continuï en la prestació del servei, aquesta estarà obligada a presentar la
relació dels menús a qui designi la Comissió de Menjador a cada curs escolar per tal que siguin
revisats i hi introduirà aquelles modificacions que proposin per tal d’aconseguir una dieta correcta,
equilibrada i adequada a les necessitats nutritives de l’alumnat, durant la primera setmana de
setembre l'empresa presentarà el Pla de Funcionament Anual d'aquell curs escolar a la Comissió
de Menjador, per tal que aquesta ho presenti al Consell Escolar per a la seva aprovació, i ho
trametrà a la Delegació d'Ensenyament per a la seva ratificació.
Una vegada s'hagi donat el vistiplau dels menús per la Comissió de Menjador, i abans d'iniciar el
curs escolar, l’empresa facilitarà els menús a totes les famílies usuàries del menjador escolar.
Art. 40) Com a mínim, hi haurà un menú d’hivern i altre d’estiu, amb lleugeres variacions segons
els resultats, els productes de temporada, l’acolliment per part dels/de les usuaris/àries, etc., però
en tot cas es tindrà en compte el següent:
- En casos puntuals i justificats se servirà un menú especial als/a les alumnes que no es trobin bé.
- Per tal d’adequar el menú a les edats dels comensals de les escoles bressol, s’oferirà un menú
per als més petits.
La verdura haurà de ser un aliment diari per alguns/nes alumnes de l'escola bressol, i la forma
d’administració s’adequarà a les necessitats específiques de cada alumne (purés, líquids, etc.).
Igualment, caldrà atendre les necessitats individuals específiques dels alumnes amb menús
individualitzats (cel·líacs, diabètics, règims per conviccions religioses o ètiques, etc.)
En tot cas es respectaran les recomanacions del Departament de Salut en relació als menjadors
escolars
Art. 41) Es realitzarà a l’inici del curs una reunió informativa amb les famílies usuàries del servei
on es farà la presentació de l’equip de monitores i s’explicarà el funcionament del servei de
menjador durant el curs.
Per tal que les famílies puguin conèixer prèviament el contingut del dinar dels seus fills/es, amb
finalitat de poder adequar la resta d’àpats diaris a les necessitats nutritives dels nens/nenes, els
menús s’exposaran mensualment en lloc ven visible a cada centre, i amb la mateixa periodicitat es
farà arribar a les famílies d’alumnes fixos .
Art. 48) En cas d’impagament del rebut mensual domiciliat per als usuaris fixes o bé la no
presentació de tiquets per parts dels usuaris esporàdics, es seguirà el següent protocol d’actuació:
Usuaris fixes:
Si el rebut de la mensualitat que es carregat, el dia primer de cada mes, al compte de la
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domiciliació bancària que autoritzin els pares/tutors, fos retornat per l’entitat financera sense
haver-ne fet l’abonament corresponent, l’empresa es posarà amb contacte amb els pares/tutors
per informar-los d’aquest fet, tot comunicant-los que tenen el marge de tolerància de 3 àpats
per a regularitzar la situació, tot fent-los l’advertiment que si el quart dia no s’ha efectuat el
pagament, el seu fill/a ja no podrà fer ús del servei de menjador fins que no es regularitzi la
situació, podent perdre la possibilitat del domiciliació.
Usuaris esporàdics:
1. L’alumne/a que abans de les 10:00 hores no ha fer entrega de tiquet de menjador ni nota
al personal de l’empresa concessionària, i els pares tampoc avisen que serà usuari del
servei (no ha estat encarregat l’àpat): es localitzaran els pares per informar-los que han de
venir a buscar els seu fill/a, i aquests manifesten que s’han despistat i que la seva voluntat
és que el nen/a sigui usuari del servei de menjador aquell dia:
•
•

El nen/a podrà fer ús del servei de menjador, sense haver presentat tiquet, amb una
tolerància de 3 vegades durant tot els curs escolar. El pares faran entrega del tiquet
l’endemà.
El dia que es produeixi el fet per tercera vegada, es farà un comunicat al pares per
informar-los que s’ha esgotat el marge de tolerància de 3 vegades, tot fent-los l’advertiment
que si esdevé la quarta ocasió de reiteració del fet, aquell dia el seu fill/a no podrà fer ús
del servei de menjador i per tant l’han de venir a buscar.

2. L’alumne/a que abans de les 10:00 hores no ha fer entrega de tiquet de menjador ni nota
al personal de l’empresa concessionària, i els pares tampoc avisen que serà usuari del
servei (no ha estat encarregat l’àpat): l’intent de localitzar els pares sempre resulta
infructuós,
•

el nen/a podrà fer ús del servei de menjador, sense haver presentat tiquet, amb una
tolerància de 3 vegades durant tot els curs escolar. Els pares faran entrega del tiquet
l’endemà.

•

El dia que es produeixi el fet per tercera vegada, es convocarà els pares per informarlos que s’ha esgotat el marge de tolerància de 3 vegades, tot fent-los l’advertiment que
si esdevé la quarta ocasió de reiteració del fe, el seu fill/a ja no podrà fer ús del servei
de menjador fins que no es regularitzi la situació.

3. Qualsevol nen que es trobi a l’escola a les 12:00 hores, i no l’hagin vingut a buscar, sota
cap circumstància es quedarà sense menjar o separat dels seus companys.
Si resulten infructuoses aquestes actuacions, l’incident es posarà en coneixement de la
Comissió de Menjador qui convocarà els pares per a fer-los avinent que s’aplicarà l’establer al
segon paràgraf del punt 2.

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

SEGON.-

Publicar l'anunci de l'aprovació inicial de l’esmentada modificació al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al Diari Avui, al tauler d'edictes i a la
pàgina Web de l'Ajuntament, per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació, es puguin presentar reclamacions o
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suggeriments.
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública, la modificació del reglament que ara s’aprova
inicialment es considerà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior.
Un cop aprovat definitivament, l’acord i el text íntegre dels articles objecte de
modificació del Reglament es publicaran al Butlletí Oficial de la Província , al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l'Ajuntament,, i al DOGC la
referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.
També es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya
l’acord d’aprovació definitiva de la modificació del reglament i la còpia íntegra i
fefaent d’aquestes modificacions.
Pren la paraula la senyora Rios qui explica que des de la comissió de menjador, i atès que s’ha
de convocar concurs per l’adjudicació del servei de menjador escolar, es va considerar oportú
fer una modificació del reglament del servei de menjadors escolars dels centres públics del
municipi per tal d’adaptar-lo a les necessitats dels servei que tenim actualment, optimitzant els
recursos i fent que això repercutís en una baixada de preus del tiquet i mantenint una bona
qualitat en el servei. Comenta que el document resultant ha estat fruit de diverses reunions de
la comissió de treball que va sorgir de la pròpia comissió de menjador i en la qual estaven
representats tots els sectors que la integren. Diu que la feina de la comissió de treball i de la
comissió de menjador ha estat molt important i vol fer constar el seu reconeixement, que a la
comissió d’estudi que es va constituir per aprovar aquest reglament ja es va explicar més
detalladament les modificacions i que s’han afegit les esmenes que es varen proposar.
Intervé el senyor Gibert qui mostra la seva conformitat i diu que es conscient de que aquest
reglament s’havia d’adaptar donat el fet de que tenim dues escoles més, comenta que no va
poder assistir a la comissió però que ja s’ha assabentat de que han participat tant les AMPAS
com els membres de la comissió de menjador, que s’han modificat les ràtios de monitors per tal
d’abaratir el cost i que el preu no superés l’establert de la Generalitat, i que si el pares, que són
els que han de pagar, estan d’acord, ells també.
Intervé de nou la senyora Rios qui diu que les ràtios estan encara són superiors al que marca la
llei i que hi ha hagut consens total en la proposta.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.
9.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA CRISI ECONÒMICA I LA DESOCUPACIÓ, UN
OBJECTIU PRIORITARI DEL MUNICIPALISME CATALÀ I EL GOVERN MUNICIPAL DE
VACARISSES
L’economia mundial està patint els efectes de la crisi financera, que ja ha arribat a l’activitat
productiva, situant un escenari en la major part del món cada vegada més proper a la recessió.
Segons totes les previsions, les economies espanyola i catalana continuaran el 2009 en
aquesta mateixa dinàmica de crisi econòmica i amb unes previsions en alça de la taxa d’atur.
L’augment de la desocupació està afectant tots els grups de treballadors i treballadores i de
totes les activitats econòmiques, no només en el sector de la construcció.
A l’Estat espanyol, segons dades de l’INEM, a finals del 2008 hi havia un atur de 3.128.963
persones. Catalunya va tancar el 2008 amb 423.232 aturats i aturades, i es preveu que per al
2009 la taxa d’atur superi el mig milió de persones. D’altra banda, durant l’any 2009, seixanta
mil aturats i aturades se sumaran als 164.000 aturats i aturades actuals que ja no reben subsidi
d’atur.
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En aquest context econòmic es fa necessària una actuació coordinada entre el Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, per tal de fer front als reptes de la
desocupació que està patint el nostre país.
Des de la dècada dels anys 80 fins l’actualitat, el municipalisme català ha estat compromès
activament en el desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació per a aconseguir unes
ciutats i pobles amb més cohesió i major benestar social, on l’ocupació té un paper important
en el desenvolupament d’aquests objectius.
En aquest sentit, la creació d’un Fons Estatal d’Inversió Local per als municipis -aprovat pel
Govern espanyol- és un instrument que pot ajudar a la reactivació de l’economia dels ens locals
i a la creació d’ocupació a curt termini.
Malgrat això, cal que en l’àmbit català, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments treballin
conjuntament per fer front a l’atur existent tot creant espais permanents de diàleg i de presa de
decisions amb l’objectiu prioritari de reactivar el conjunt d’accions de les polítiques d’ocupació
que permetin una incorporació al mercat de treball dels sectors més vulnerables afectats per la
crisi econòmica.
Aquests espais permanents han d’establir un procés de treball en el que s’estableixin uns
objectius específics davant del context actual, però que també tingui una visió estratègica pel
que fa a la necessitat de canvis, amb un nou marc de relació i un canvi de model de les
polítiques actives d’ocupació. D’altra banda, en l’actual conjuntura econòmica i laboral, cal
donar respostes àgils i ràpides per fer front als efectes de la crisi.
Davant d’això, creiem necessari que el Govern de Catalunya instauri un Fons per finançar
plans territorials i sectorials de resposta ràpida a reestructuracions sectorials o tancament
d’empreses.
Per tot això, el Ple acorda

PRIMER.-

Demanar que el Govern de la Generalitat desenvolupi mecanismes d’ajut per a
aquelles persones que no tinguin protecció d’atur i per a les persones en situació
de risc o més vulnerables, per tal de garantir la cohesió social: ja sigui ampliant la
Renda Mínima d’Inserció per complementar les accions que pugui fer l’Estat o
creant una renda garantida de ciutadania, tal com preveu l’Estatut.

SEGON.-

Instar al Govern perquè a través del Departament de Treball intensifiqui la
coordinació amb les entitats municipalistes per a treballar objectius específics
davant del context actual, tot sumant esforços per potenciar i coordinar les
polítiques d’orientació, formació, prospecció i inserció en el territori de manera
conjunta amb els ajuntaments.

TERCER.- Demanar també que en el marc dels programes de les polítiques actives
d’ocupació del Departament de Treball, impulsi un Fons per finançar Plans
Territorials i Sectorials de resposta ràpida amb mesures per a l’absorció dels
efectes de tancament d’empreses, deslocalitzacions i pels expedients de regulació
d’ocupació.
QUART.-

Que el Govern de la Generalitat Impulsi, amb coordinació amb els ens
supramunicipals i els ens locals, l’esperit emprenedor i la formació per a
l’autoocupació i la creació de noves empreses, impulsant instruments de
coordinació per dinamitzar l’activitat econòmica i empresarial.

CINQUÈ.-

Per del nostre servei d’ocupació municipal una eina de eficaç per als habitants en
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situació de risc laboral per tal de conèixer millor les necessitats i efectuar un
seguiment de forma individual.
SISÈ.-

Intensificar esforços des del Govern municipal per a treballar conjuntament amb el
govern de la Generalitat i les empreses que duen a terme la seva activitat al nostre
municipi, per a conèixer les seves necessitats i donar els mecanismes pertinents
per a coordinar les seves necessitats amb els nostres recursos municipals.

SETÈ.-

Promoure l’ocupació dels habitants del municipi en situació d’atur a les obres i
intervencions que duguin a terme les empreses al nostre municipi a traves de les
iniciatives i inversions públiques.

Intervé el senyor alcalde qui diu que aquesta proposta d’alcaldia es presenta per tal de debatre
el tema de la crisi global que afecta el món, tema que indubtablement no podem solucionar des
d’aquí, però que també afecta a Vacarisses. Comenta que en aquests moments és el tema que
més li preocupa i per tant ha cregut convenient presentar aquesta proposta, diu que per
Vacarisses el que si es pot fer és prendre mesures per poder pal·liar el màxim possible els seus
efectes i estar al costat dels més desafavorits. Informa de les dades d’atur a Catalunya, 11’69
%, a Vacarisses el 12’89 % i a la comarca es d’un 13’28 %, que segons les dades del mes de
gener tenim a Vacarisses 180 homes aturats i 210 dones, al mes de desembre eren 369 i si
anem cap enrere arribem a l’any passat on hi havia 240. Per tant això mostra que el problema
va en progressió, que a les empreses del polígon industrial treballa molta gent de fora, però
l’empresa que te més gent de Vacarisses treballant està amb un ERE en aquests moments, tot
això afecta directament a la vida de les persones i que cada dia te visites de vilatans que li
demanen solucions per la seva situació.
A continuació dona lectura a les demandes que hi consten a la proposta.

Pren la paraula el senyor Córcoles qui diu que hi troba a faltar un punt a la proposta que seria
reduir les despeses puntuaries de la Generalitat, dels ajuntaments, dels consells comarcals,
etc, i reduir les despeses de publicitat, amb la qual cosa disposaríem d’uns quants diners més
per ajudar als que ho necessiten.
Intervé el senyor Gibert qui mostra el seu acord amb les paraules del senyor Córcoles però diu
que això malauradament no ho faran, que l’esperit d’aquesta proposta en el moment en que
ens trobem és correcte i és una declaració de bones intencions, però que la solució del
problema no està a les nostres mans ja que això ho han de fer administracions superiors.
Acaba la seva intervenció dient que d’acord amb les paraules del senyor Córcoles, des de
l’administració hauríem de donar exemple sobre moltes coses.
Pren la paraula la senyora Romàn qui diu que és evident que és tracta d’una declaració
d’intencions i que creu que el que s’hauria de fer és diversificar una mica totes les polítiques,
perquè sembla que últimament totes les polítiques anticrisi van destinades sobre tot a la
construcció i l’automoció, que han estat realment macroeconomies que han fet funcionar tot
aquest temps el país. En aquest sentit creu que hauríem de tenir en compte que a Catalunya hi
ha molta petita i mitjana empresa que ho està passant malament i molta gent no se’n recorda.
Diu que des de l’ajuntament, com a administració propera, tenim la possibilitat d’ajudar a les
empreses i a la gent del municipi, però que la solució ha de venir de més amunt i no només per
a les grans empreses.
Intervé el senyor Masana qui diu que entén que és tracta d’una declaració de bones intencions i
mostra el seu acord amb les paraules dels regidors i amb el contingut de la proposta, fa
referència al fons estatal d’inversió local dient que és tracta d’un pedaç, efectiu a curt termini,
però que el que necessiten els ajuntaments és un bon finançament, cosa que no està resolta, ja
que som l’administració més propera al ciutadà i qui pot resoldre els problemes de primera mà.
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Pren la paraula el senyor Suañez qui es dirigeix al senyor Córcoles dient que el seu partit és
administració a molts llocs, consells comarcals i ajuntaments, i que per tant l’afegit que ha dit
que faltava a la proposta ha d’anar per a tots, sigui el govern que sigui.
El senyor Córcoles pregunta que si tots estem d’acord amb incloure aquest afegit, si això vol dir
que es votarà.
El senyor Alcalde diu que si porta això a debat és per que sigui un debat seriós i comenta que
no estem parlant d’un tema superficial, que la intenció de la proposta és debatre de quina
manera des de Vacarisses podem ajudar a la gent que pateix aquest problema, per proximitat, i
que ens conscienciem de que hem de fer un esforç per tal d’ajudar a aquesta gent, que el fons
de la qüestió és aquest, i que a Vacarisses tenim gent que està a l’atur i el que vol transmetre
es la idea a aquesta gent de que davant d’una situació tan delicada anirem tots a una. Diu que
nosaltres el que hem de buscar són les polítiques locals per ajudar mentre això duri.
El senyor Córcoles intervé per dir que s’ha de respectar la proposta que ha fet ell per molt que
al senyor Alcalde no li agradi, ja que això és el que pensa, que els qui han de fer les coses són
els que governen, en aquest cas l’equip de govern, i és el que ha d’ajudar a qui ho necessita,
comenta que no veu quin és el problema per afegir aquest punt a que ha fet esment
anteriorment.
Pren la paraula la senyora Sánchez qui diu que el Ple de l’ajuntament va aprovar fa poc una
moció d’austeritat que creu que s’està aplicant molt seriosament des del govern, que s’ha tret a
concurs l’enllumenat públic del municipi, que suposa un estalvi anual d’uns 25.000 €, s’han fet
consultes a molts proveïdors de diferents coses en que abans, per inèrcia, sempre s’anava al
mateix proveïdor. Per tot això diu que s’està intentant reduir la despesa de l’ajuntament
seriosament, que ara mateix s’està treballant en el tema del gas-oil i s’ha demanat a diferents
proveïdors les seves ofertes. Tot això és una clara mostra de que s’estan aplicant les mesures
d’austeritat que es varen aprovar pel Ple.
Comenta que no es volen baixar les dotacions per despeses socials i per polítiques d’ocupació i
això suposa que s’ha d’estalviar per obtenir recursos, que tenen una borsa de treball amb uns
50 demandants de feina normalment, i ara des de la crisi s’han apuntat més de 200
demandants més, la qual cosa dóna una idea de la dimensió del problema, que tot i ser un
problema global i mundial aquest afecta a Vacarisses, i nosaltres com administració més
propera hem d’actuar treballant conjuntament amb les empreses, treballant en la formació i
preparació de gent per tal que puguin accedir a d’altres sectors que no estiguin en plena crisi,
com està actualment la construcció. Diu que hem d’estar al costat del ciutadà i des de
l’ajuntament podem fer feina a través del consorci de promoció econòmica i d’ocupació del
consell comarcal, al qual estem adherits, i que han fet un pla estratègic 2008-2013 pel qual
rebrem 10 milions d’euros per la comarca, que s’està treballant en una sèrie de programes i
d’actuacions adreçades a millorar la ocupació, la formació, la transició al món del treball pels
joves, etc.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

10.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, SOBRE “LA CRISI
TAMBÉ TÉ ROSTRE DE DONA”
La crisi econòmica que estem patint és el resultat d’una crisi financera internacional, produïda per
la recerca de beneficis ràpids, que ha trencat qualsevol relació entre l’economia financera i
l’economia real; amb un model de producció i distribució globalitzat, sense regles, sense drets,
sense contrapoders socials i polítics i sense cap responsabilitat social.
Una crisi que en el nostre país te connotacions pròpies per les febleses del mercat laboral,
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basat en la precarietat i en salaris baixos; amb un creixement en els darrers anys centrat en la
construcció, l’especulació immobiliària, el sector serveis de baix valor afegit i el consum privat.
Fins avui aquesta crisi ha tingut un rostre masculí, primer perquè els sectors productius més
afectats fins el moment ocupen majoritàriament a homes, però també perquè les polítiques
contra la crisi s’han adreçat sobretot a donar resposta a aquests sectors.
No obstant això, la crisi també té rostre de dona. Cal que tinguem en compte que les dones
constitueixen prop de la meitat de la força de treball a Catalunya, per tant, no són un col·lectiu
marginal i cal atendre les seves necessitats específiques en les polítiques de combat de la crisi,
generant nous llocs de treball en aquells sectors més feminitzats, menys visibles però molt
precaris, i incloent la perspectiva de gènere en les polítiques d’impuls de l’economia catalana.
Avui les discriminacions directes contra les dones han desaparegut, i tenim indicadors positius
de la integració de les dones en el mercat de treball com l'activitat laboral femenina que ha
augmentat significativament o l’augment del nivell d’estudis de les dones -ja hi ha més dones
que homes amb estudis universitaris. A això s’afegeixen altres fenòmens més recents com la
immigració que, amb més participació masculina que femenina en l'activitat, ocupa els llocs de
treball més precaris; desplaçant les dones, com a col·lectiu, del darrer esglaó de l'escala
laboral.
Cada cop, doncs, sembla més difícil fer palesa la discriminació que pateixen les dones des d'un
punt de vista estrictament laboral. Per això, si sempre ha estat necessari analitzar la situació de
les dones a l'ocupació relacionant-la amb les tasques de cura i l’existència de serveis públics
de benestar, avui és imprescindible per desemmascarà les discriminacions de gènere.
En primer lloc, cal tenir en compte que les dones s’han incorporat al mercat de treball en
condicions de desigualtat respecte els homes -en un mercat segmentat, amb salaris baixos i
pitjors condicions de treball. L’any 2007 el 79’9% del total de persones ocupades a temps
parcial eren dones, mentre que el percentatge de dones entre les persones ocupades a temps
complert era només del 37’5%. La diferència salarial que existeix entre els dos sexes també és
un dels motius principals de discriminació de les dones en l’àmbit laboral. Les dades mostren
que a Catalunya els homes cobren un 29.27% més de sou que les dones. A més, per trams de
salari, hi ha més homes entre les persones que tenen un salari més alt i, en canvi, les dones
són majoria entre les persones que cobren el tram de salari més baix.
Globalment, les dones que treballen estan en una situació més desfavorable que els homes, i
per això la precarietat també afectarà a les prestacions socials que se’n derivin. D’aquesta
manera les dones tenen menys i pitjors prestacions d’atur, en durada i en quantitat rebuda, i
pitjors condicions de jubilació. Segons les dades, les dones aturades que estan cobertes per
algun tipus de prestació d’atur només assoleix el 24% del total.
A això hem d’afegir els col·lectius de dones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat
davant d’aquesta crisi com són les dones joves, les dones grans amb escassos recursos, les
dones de l’àmbit rural o les dones monomarentals.
D’altra banda, les dones tampoc poden perdre el tren de la nova economia. Les polítiques
d’impuls d’un nou model econòmic, han d’incloure la perspectiva de gènere per ser
autènticament transformadores i tenir com a estratègia prioritària la integració de dones i
homes en els nous sectors emergents com les energies renovables (a dia d’avui un sector ja
molt masculinitzat) i en aquells que generen més valor afegit com les inversions en R+D+I; amb
l’objectiu d’invertir la segregació ocupacional de dones i homes tant característica de
l’estructura del mercat de treball actual.
En segon lloc, les dones continuen essent la peça clau del funcionament de l’economia
reproductiva, és a dir, d’aquella que no es veu ni es paga, però que és del tot necessària per al
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sosteniment de la vida humana.
Les dones catalanes dediquen més del doble del temps que els homes al treball reproductiu, és a
dir, a la cura de les persones –petites i grans- i al treball a la llar. Hi ha conseqüències socials,
polítiques i econòmiques molt clares del fet que les dones hi dediquen molts anys de la vida a la
cura d’altres: pitjors sous, menys reconeixement social, manca d’autonomia econòmica, pitjors
jubilacions, més dificultats per a la promoció professional, etc.
Les polítiques anticrisi no poden girar l’esquena a la realitat de la vida de la meitat de la població.
Si volem assolir una modernització econòmica, basada en la sostenibilitat ecològica i humana ha
arribat l’hora d’integrar en el nostre model econòmic aquests altres treballs, que creen riquesa i
que són imprescindibles per a la sostenibilitat del sistema social i econòmic.
En tercer lloc, cal tenir en compte que les dones estan majoritàriament ocupades en els sectors
dels serveis socials, molts d’ells vinculats als serveis públics de benestar. Per això defensem
que les polítiques de creació d’ocupació també han de dirigir-se a aquelles professions que
construeixen la infraestructura més important, la del capital humà, i que precisament són les
més feminitzades com són el treball social, l’ensenyament i la formació, les professions
relacionades amb la cura, etc.
A més a més, les dones són les principals usuàries i les principals beneficiàries d’aquests
serveis públics, pel que una menor despesa social provoca una pressió addicional sobre les
responsabilitats socials que s’atribueixen a les dones i reforça el model tradicional de família
patriarcal. En aquest sentit, cal que la despesa social s’incrementi, especialment la vinculada al
desplegament de la llei de dependència que tantes expectatives ha generat. La despesa
pública en serveis de benestar com escoles bressol o centres per a gent gran és fonamental
per a l’objectiu de la plena integració de les dones en el mercat laboral.
Per tot això, que el Ple de Vacarisses, acorda:
PRIMER.-

Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’estat a defensar els drets socials
incrementant la despesa social: la crisi no pot servir d’excusa per retallar els
serveis i les prestacions socials. Els serveis públics de benestar tenen un gran
impacte de gènere directe i indirecte.

SEGON.-

Demanar als governs que les polítiques de creació d’ocupació incorporin també
aquells sectors que construeixen la infraestructura més important: la del capital
humà, i no només en aquells sectors masculinitzats com la construcció o
l’automoció que aporten poc valor afegit a la nostra economia.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’estat a atendre les necessitats
específiques dels col·lectius de dones que es troben en situació d’especial
vulnerabilitat com les dones migrades, les dones monomarentals, les dones de
l’àmbit rural, les dones grans amb pocs recursos o les dones joves.
QUART.-

Integrar en les polítiques de combat de la crisi que desenvolupi cada
administració, actuacions específiques contra les desigualtats de gènere de
caràcter estructural en el mercat laboral com la diferència salarial, la segregació
vertical i horitzontal o la temporalitat.

CINQUÈ.-

Exigir als governs que les polítiques anticrisi abordin les desigualtats entre dones i
homes que genera un repartiment injust del treball reproductiu, és a dir, el de la
cura de les persones i del treball domèstic, tot incorporant els efectes que té sobre
les oportunitats professionals de les dones.

SISÈ.-

Demanar als governs que elaborin polítiques per tal que les dones s’integrin en els
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nous sectors econòmics com el de les energies renovables i en aquells que creen
més valor afegit com les inversions en R+D+I.
SETÈ.-

Que es consideri l’impacte de gènere en el conjunt de polítiques públiques i en
particular pel que fa a les polítiques de combat de l’economia submergida.

VUITÈ.-

Que els ajuntaments i els ens supramunicipals incorporin la perspectiva de gènere a
tots els estudis i anàlisis econòmics que es portin a terme i en relació a la crisi en
l’àmbit municipal, fent un seguiment periòdic de les dades i indicadors recollits.

NOVÈ.-

Fer arribar aquests acords a la Comissió Europea i al Parlament Europeu, al govern
de la Generalitat, al govern de l’Estat, als sindicats i a les entitats ciutadanes de
Vacarisses.

Pren la paraula la senyora Román qui diu que aquesta moció te relació amb el tema que s’ha
debatut anteriorment i que s’ha de tenir present que les dones constitueixen prop de la meitat de la
força de treball de Catalunya i això vol dir que no som un col·lectiu marginal i que per tant s’han
d’atendre les necessitats específiques en les polítiques que s’apliquin per combatre la crisi.
Diu que cal tenir en compte que les dones s’han incorporat al mercat laboral en condicions de
desigualtat respecte els homes, acostumem a tenir salaris més baixos i pitjors condicions laborals,
que segons una enquesta de l’any 2007 el 79 % de les persones ocupades a temps parcial eren
dones, i el 37’5 % de les ocupades a temps complert eren també dones. Diu també que quasi el 30
% dels homes estan cobrant més que les dones en el mateix lloc de treball, que ens hem
acostumat a conviure amb aquestes desigualtats tot i que també això te efectes a llarg termini ja
que el que es cobra per atur, jubilació, incapacitat, etc, també conseqüentment es inferior.
Per tot l’exposat diu que les polítiques anticrisi no poden girar l’esquena a la població que
representa quasi el 50 % i que les polítiques que s’han aplicat fins ara en aquest àmbit van més
adreçades als homes, sectors de la construcció i automoció, que a les dones, que aquest col·lectiu
acostuma a ser molt vulnerable, sobre tot si ets jove o gran. Per tot l’exposat es demana que
s’actuï en condicions de igualtat en projectes que es tirin endavant amb motiu de la crisi.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

11.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM , ICV EUiA , CIU I UIPV,
DE REBUIG DE LES CURSES DE BRAUS I PER LA DECLARACIÓ DE VACARISSES
COM A MUNICIPI AMIC DELS ANIMALS.
Atès que la Declaració Universal dels Drets dels Animals de l’ONU, en el seu article 10 diu “Cap
animal ha de ser explotat per divertiment de l’ésser humà. Es prohibeixen els espectacles i
exhibicions incompatibles amb la dignitat de l’animal”.
Atès que la Declaració Universal dels Drets dels Animals de l’ONU, en el seu article 11 diu “Tot
acte que provoqui la mort innecessària d’un animal és un crim contra la vida, és a dir, un
biocidi”.
Atès que Catalunya és un país pioner dintre en el referent a la protecció dels animals i això ens
omple d’orgull.
Atès que entenem que en una societat civilitzada com la nostra és una incoherència que es
convisqui amb la tortura i la mort com a forma de divertiment, encara que sigui d’una forma
tradicional i arrelada des de ja fa segles.
Atès que l’ajuntament de Vacarisses intenta vetllar sempre pel civisme dins el municipi i que
entenem que hem d’avançar en els drets dels animals, per evitar-los patir inútilment, i menys
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per diversió, creiem important que, malgrat siguem un municipi fonamentalment respectuós
amb els animals, quedi escrit el nostre compromís amb el respecte i la defensa dels drets dels
animals.
Es proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-

Que Vacarisses es declari municipi antitaurí i amic dels animals.

SEGON.-

Que l’Ajuntament de Vacarisses no permeti els anuncis en els mitjans públics
municipals de curses de braus ni de cap altre espectacle que produeixi la mort i/o
dolor a animals.

TERCER.- Que qualsevol conveni de col·laboració o acord que l’ajuntament signi amb una
empresa, entitat o associació, tindrà en compte que aquesta no atempti contra els
drets dels animals en qualsevol dels àmbits de l’empresa, entitat o associació.
QUART.-

Que tota actuació, protocol intern de l’ajuntament i actuació de la policia local
tindrà com a màxima el paràgraf tercer de l’article 2 de la llei 22/2003, de la
Generalitat de Catalunya, de protecció dels animals que diu: “Ningú no ha de
provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat o
por”.

CINQUÈ.-

Que aquesta resolució de l’ajuntament en ple es posi d’immediat en coneixement
dels mitjans de comunicació Catalans per a la seva difusió.

SISÈ.-

Que aquesta resolució es faci arribar al Parlament de Catalunya, i a la Plataforma
Prou.

Pren la paraula el senyor Masana qui explica que a través de la plataforma Prou ens van fer
arribar aquesta moció, que aquesta plataforma està recollint signatures per portar al Parlament
una iniciativa legislativa popular per que es debati el rebuig a les curses de braus a Catalunya.
Diu que aquesta moció va una mica més lluny i també parla del respecte als animals que tots
hauríem de tenir.
Intervé el senyor Córcoles qui diu que s’ha adherit a la proposta tal i com hi consta a
l’encapçalament, però diu que li sorprèn el fet que l’any 2003 es va aprovar aquesta llei i que
portin 5 anys a la Generalitat sense desenvolupar el reglament, cosa que fa impossible
l’aplicació de la mateixa per molt que nosaltres aprovem aquesta moció.
El senyor Gibert manifesta el seu acord en que a Vacarisses no es facin curses de braus, cosa
que no s’ha fet mai, i també en que no es maltractin els animals.
El senyor alcalde intervé per manifestar que aquest ajuntament ha demostrat que és
respectuós amb els animals i recorda que l’ajuntament es gasta anualment més de 100.000 €
en aquesta àrea.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

II.- SOBREVINGUTS
No n’hi ha.

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA
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1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL ELS DIES 19 i 26 DE GENER DE 2009, 2 i 9 DE FEBRER DE
2009.
Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha entregat la minuta
corresponent juntament amb la convocatòria plenària.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 20/2009, de 27/01, al 40/2009, del 19/02), (Hisenda,
del 8/2009, del 26/01, al 16/2009, del 17/02)(Obres i Serveis, del 5/2009, del 26/01, al
15/2009, del 20/02), (Urbanisme, del 14/2009, del 19/01, al 28/2009, del 18/02), (Sanitat
i Consum, del 12/2009, del 27/01, al 22/2009, del 20/02), (Cultura, l’ 1/2009, del 18/02),
(Joventut, l’1/2009, de l’11/02), (Mobilitat, l’1/2009, del 9/02) .
Es dona compte dels decrets relacionats.

3.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.
Es dona compte del decret de l’alcaldia, el qual es transcriu íntegrament a continuació:

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 21/2009

Atès que en data 15 de gener del 2009 s’han celebrat les proves selectives per crear una borsa
de treball d’oficials de primera de la Brigada Municipal, mitjançant els sistemes de concurs, per
tal de poder cobrir possibles vacants o substitucions que puguin esdevenir dins la plantilla de
personal laboral.
Atès que per Decret d’Alcaldia 16/2009 el senyor Antonio Urbano Rubia va obtenir la puntuació
més elevada del procés selectiu del 15 de gener del 2009.
Atès que el dia 02 de gener de 2009 el senyor Francisco Grande Pavón, personal laboral de la
Brigada Municipal, va presentar la Baixa per Malaltia Comuna.
Atès que en el pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2009 hi ha consignació
pressupostaria per fer front a les despeses derivades de la contractació per cobrir l’esmentades
places.
En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
RESOLC
PRIMER.-

Contractar com a Oficial de primera de la Brigada Municipal a Antonio Urbano Rubia
amb DNI. 45.468.137-N, des del 27 de gener del 2009 fins a la incorporació del
treballador Francisco Grande Pavon en situació de IT.

SEGON.-

Notificar aquest acord a les persones interessades i comunicar-ho al departament de
Personal als efectes escaients.

TERCER.- Publicar l’esmentat acord al BOP i al DOGC.

32

QUART.-

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

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.
-

El senyor alcalde informa als assistents que s’ha rebut una carta d’agraïment del Patronat
de la Muntanya de Montserrat pels serveis prestats pels Voluntaris de Protecció Civil de
Vacarisses amb motiu de les esllavissades que van patir als accessos al Monestir.

-

El senyor alcalde informa que en aquests moments s’està celebrant a Sabadell una
manifestació per motiu de la crisi, amb la participació dels sindicats mes representatius, i
que en aquest sentit ens han fet arribar un manifest sobre una ofensiva per l’ocupació i la
industria al Vallés Occidental, al qual l’ajuntament de Vacarisses està adherit.

5.- PRECS I PREGUNTES.
El senyor Córcoles fa un prec a l’equip de govern en que demana que tal i com està la situació
econòmica sigui sensible amb les empreses del municipi en el moment d’assignar aquells
treballs que es puguin donar d’una forma directa, així com també afavorir-les si és possible,
sempre amb respecte a la llei.
La senyora Sánchez contesta dient que aquesta és una pràctica que ja es ve fent des de fa
temps, i que és important poder treballar amb professionals del municipi preferentment, sempre
i quan no haguem d’anar a un concurs públic. Informa del fet que es va fer una crida als
professionals a través de la pàgina web i de la revista i que s’han presentat molts pocs. Tot i
això diu que incidirem de nou sobre el tema.
Essent les 21’15 hores del dia de la data el senyor alcalde-president dóna per finalitzada la
sessió de la qual aixeco la present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

Carles Canongia i Gerona

Joan Amengual i Tomé
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