ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 27
D’OCTUBRE DE 2016

Vacarisses, 27 d’octubre de 2016, essent les 20:00 hores del dia de la data i prèvia
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell
Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia.

Presideix
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde

Regidors
Olga Serra i Luque, 1ª tinent d’alcalde
Laura Sánchez López, 2ª tinent d’alcalde
María Luisa Santander Aguilar, 3ª tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater
Pere Casas i Ardanaz
Mariana Ríos López
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla Sangrà
Pedro Roque Serna González
Juan Pablo Garrido Sánchez

Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.
Excusa la seva absència el senyor Martí Llorens i Morraja.

ORDRE

DEL

DIA

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.-

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE
SETEMBRE DE 2016 .

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la sessió.

A FAVOR

VxV

U.I.PV.

MOVEM
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ERC

x

x

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS
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1.2.-

PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIO I
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PUBLIC MUNICIPALS I DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS .

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta de mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, l’ Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, en part, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment, així
com per a facilitar la interpretació del contingut d’alguns preceptes i a l’adaptació de necessitats
actuals, qüestions que es detallen als antecedents i fonaments jurídics de l’informe de
Secretaria que consta a l’expedient.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, i verificat que, en relació a les taxes per prestació de
serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o
es modifiquen, 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 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció i atès que la Comissió Informativa de Règim
Interior reunida en data 19 d’octubre va dictaminar favorablement, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent
ACORD

PRIMER.-

Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.

SEGON.-

Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
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-Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles
-Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
-Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
-Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls posteriors a l’inici
de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques
-Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis funeraris
municipals
-Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la taxa sobre llicència d’obres i la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
-Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la Taxa per la utilització dels edificis municipals
“Centre Cultural i Social el Casal”, “La Fàbrica”, “El Castell” i la “Casa de la Vila”, i per la
utilització dels béns mobles municipals
-Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives
municipals
-Ordenança Fiscal núm.18, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
-Ordenança núm 20,
domiciliària

reguladora del Preu Públic per la prestació del servei d’atenció

-Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de caràcter
lúdic, cultural, esportiu, d’entreteniment i similars

TERCER.-

Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.

QUART.-

Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal
de la Transparència, els anteriors acords provisionals, així com el text complet
de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

Pren la paraula la Sra. Ríos qui informa al Sr. Secretari que, a més de les esmenes que van
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informar a la Junta de Portaveus en relació a la proposta de l’IBI, han trobat un error semàntic en
l’ordenança 16 d’ Instal.lacions Esportives i Municipals i li demana si han d’explicar-ho abans de
debatre la proposta.
El Sr. Secretari li respon que sí, que hauríen d’explicar-ho i que es sotmetrà a votació amb
l’introducció de les modificacions que s’expliquin.
Reprén la paraula la Sra. Ríos qui, en relació a l’IBI, diu que la interventora ja els va comunicar que
com que el calendari fiscal no el van tenir fins passada la Junta de Portaveus, la proposta que es
va fer a Diputació permetia encabir 4 fraccionaments de l’IBI en comptes de 3 com en un principi
s’havia pensat i per tant definitivament hi haurà 4 terminis.
El Sr. Alcalde interromp a la Sra. Ríos i adreçant-se al públic els informa de que no cal que gravin
el Ple doncs tots els Plens es graven i es pengen a la web de l’ajuntament.
Torna a prendre la paraula la Sra. Ríos qui, en relació a l’ordenança 16 d’ Instal·lacions Esportives
i Municipals explica que hi ha una preposició que no és l’adient, a l’apartat f del punt 1.1 on diu
“usuaris de 14 a 65 per sessió de cap de setmana” s’ha de substituir el “de” per un “en”.
Continua dient que amb la proposta presentada per Diputació es poden mantenir els 4
fraccionaments d’IBI pels rebuts domiciliats i , per aquest motiu, en la proposta de l’ordenança
núm.1 que regula aquest impost, en l’article 12 de règim d’ingrés, en que hi figuren 3 fraccions,
es propasa la modificació per 4 fraccions, i per tant restaria així:
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic,
gaudiran d’un fraccionament del deute en 4 terminis. Les dates del càrrec en compte de cada
termini figuraran en el edictes assenyalats en el paràgraf anterior.
Per tant es proposen aquestes modificacions respecte el text que s’ha fet arrivar als regidors i
que es va dictaminar a la comissió informativa.

Per altra banda comenta que, a les comissions informatives de Règim Interior, ja van informar que
les modificacions de les Ordenances Fiscals per l’any vinent obeeixen en la major part a canvis
normatius que els venen dictats per la Diputació, que és qui té delegada la gestió i recaptació de
pràcticament la totalitat de taxes i impostos del municipi, i per tant han hagut d’adaptar les
ordenances al model tipus que ens facilita la Diputació.
Afegeix que els altres canvis no obeeixen a temes normatius, sinó a les decisions que l’equip de
govern ha pres en relació als següents impostos i taxes:
-

-

-

-

Pel que fa a l’IBI, tot i que les modificacions que presenten ara obeeixen a canvis
normatius,a les comissions ja els van avançar que l’ajuntament s’havia acollit a
l’actualització dels valors cadastrals proposada pel govern central i, per tant, han d’aplicar
un percentatge d’increment de l’1,03, increment supeditat a l’aprovació dels pressupostos
generals de l’estat de 2017. Un cop aprovats, s’haurà de modificar l’ordenança, doncs la
intenció tocar el tipus impositiu a la baixa per compensar aquest augment del valor
cadastral i que el contribuent no ho noti a la seva butxaca.
En relació a la taxa per activitats, els canvis normatius els han fet afegir i treure conceptes
de la quota tributaria, el que ha fet necessari una revisió dels preus de les llicències
d’activitats.
En serveis funeraris, com ja els van informar, s’ha modificat el nom de “règim de lloguer de
nínxols” perquè no reflectia el concepte real, que és una concessió temporal per un mínim
de dos anys, prorrogables any a any, i fins un màxim de cinc.
Afegeix que a l’apartat de col·locació de plaques, làpides i vidres, s’ha unificat un únic preu
per la totalitat dels elements posats
En llicències d’obres s’afegeix l’exempció de la taxa per la tala d’arbres quan l’objecte sigui
la prevenció d’incendis en sòl no urbanitzable.
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-

-

-

-

-

En relació a l’utilització d’edificis municipals s’ha corregit una errada que havia per a la
utilització de la sala annexa del Casal per casaments, aniversaris i altres esdeveniments,
que passa a ser un preu per hora enlloc de preu per dia.
Pel que fa a les instal·lacions esportives municipals, la taxa per usuaris de la piscina
municipal es diferencia en entrada de matí o tarda, quan fins ara era un únic preu per tot el
dia, amb l’esmena semàntica a què han fet referència al començament.
En relació al poliesportiu, es regulen les activitats dirigides a la Fàbrica, s’afegeix un
abonament per 10 sessions d’activitats dirigides i es regula la possibilitat d’organitzar
jornades de portes obertes per promocionar l’esport al municipi.
En la gestió dels residus municipals es modificarà la quota tributaria amb un increment
anual de 21 € per reduir el dèficit de servei i donada la situació, en un futur proper, de
l’increment del preu per tona d’entrada al CTR que acordarà el Consorci de Residus.
També s’afegeix una bonificació del 15% per aquells contribuents que acreditin fer
compostatge casolà.
Pel que fa als serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu i d’entreteniment i similars, es
regulen les activitats del cicle de teatre infantil i la fideuada popular de Festa Major,
s’especifica la tarifa per família als Espais Nadó i Menut i s’introdueixen les tarifes per les
activitats de tallers de l’Escola de Música i pel casal de la Gent Gran.

Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que creuen que les ordenances estan força bé, però volen fer
un parell d’apreciacions. Per una banda, pel que fa a les escombraries, diu que la pujada de 21 €
anuals és bastant important, entre d’altres coses perquè segons el document que els va donar el
Sr. Alcalde el dia de les comissions deia que a la majoria dels ajuntaments l’increment no arriba ni
al 25 % de la taxa que correspondria cobrar. Per tant ,si fan cas d’això, que diu que el cost per
persona i dia son 0.20 €, ells haurien de pagar-ne 73 € per persona, no per habitatge.
El Sr. Alcalde li diu que això no és així.
El Sr. Serna li respon que fins que no s’ho hagi mirat no li digui res.
Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui explica que el cost de la recollida de residus municipals
està a l’entorn de 0,20 € per persona i dia, per tant si multipliquem 0,20€ per 365 et surt a 73 € per
persona , i aclareix que el que vol dir és que amb el que s’aprovarà avui estan per sota del que diu
el Consell Comarcal, a 69,28 € per habitatge. Però tot i així, creuen que tenint aquí l’abocador,
s’hauria d’haver treballat una mica més aquest preu i no arribar a un acord amb els partits que
estan al Consell Comarcal i ,si s’arriba a l’acord, posar sobre la taula que nosaltres sempre hem
gaudit d’una deferència per tenir l’abocador i, en aquest cas, hauria de ser-ho per part del Consell
Comarcal.
Per altra banda, en relació a l’IBI, diu que l’increment autoritzat és l’1,03, però vol saber quina és la
baixa que hi volen aplicar.
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que tal com van comentar a les comissions informatives no
estan d’acord amb l’augment dels valors cadastrals, encara que sigui de l’1 %, doncs sinó s’aplica
aquesta baixa que diuen que aplicaran la contribució pujarà l’1 %, també les plusvàlues i tot allò on
queda reflectit el valor cadastral.
Pel que fa a la resta d’ordenances diu que hi ha coses que encara que no ho sembli van pujant i,
per tan ,li agradaria saber els criteris, per exemple de les taxes d’activitats com les llicències
d’obertura, la taxa d’establiment, on veu pujades del 12, 3, 6,40 i fins i tot del 70%. Afegeix que a la
número 14, la llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme els tècnics municipals,
abans es pagaven 229 € i ara s’ha pujat a 406 € , el que suposa un increment del 77 %.
En relació a la taxa per l’ús instal·lacions esportives diu que la piscina també puja, doncs fins ara el
cap de setmana es pagaven 2,50 € i ara es pagaran 3,50 €, el que suposa un 40% més. Afegeix
que tot i que es dona la possibilitat d’una tarifa de matí i tarda, algunes tarifes pugen, a part diu que
li agradaria saber com s’acreditarà la condició de ser família monoparental per tal d’obtenir la
bonificació del 50 %.
Pel que fa a la taxa d’escombraries diu que tampoc hi estan d’acord amb la pujada, i que a més no
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entenen perquè es puja la domèstica i no la dels grans establiments productors de residus.
En relació a la prestació de serveis d’atenció domiciliaria diu que no hi ha tipus, i demana que si no
hi ha un preu aplicat per part de la Generalitat en quan a aquests ajuts, si es podrà posar amb
posterioritat a l’aprovació d’aquestes taxes, i si es legal fer-ho.
Pel que fa a l’ordenança 23, diu que la interventora els hauria d’haver fet referència als canvis,
doncs els ha enviat un correu electrònic, però creuen que per part seva els hauria d’aclarir els
canvis ,doncs no queden clars.

Pren la paraula la Sr. Ríos qui diu que respon a tots en general ,doncs les preguntes que han fet
van en el mateix sentit. Pel que fa a l’IBI, diu que vol deixar clar que al que aquest ajuntament s’ha
acollit és a l’actualització dels valors cadastrals amb un 1.03 %, que ja els ve donat pel govern
central, i per tant si augmenten valor cadastral evidentment la quota tributaria puja. Aclareix que els
valors cadastrals de Vacarisses no es toquen des de l’any 2001 i, posats a la balança els
avantatges i inconvenients d’actualitzar aquest valor cadastral, guanyen els avantatges, i és per
això que troben adient fer-ho, tenint en compte que per l’impost de la renda les residències
habituals no tributen i que qui ha de fer declaració de patrimoni és perquè té un patrimoni molt
important, i per tant s’entén que qui més té més ha de pagar. Afegeix que, quan s’aprovin els
pressupostos de l’Estat, si és que s’arriben a aprovar, el que faran és revisar el tipus impositiu a la
baixa amb uns càlculs aproximats que quedarien en un 0.85 %, sempre i quan, com ja ha dit,
fossin definitius aquests pressupostos de l’estat de 2017, que tampoc ho saben, tal com està la
situació política actual.
Pel que fa a les escombraries, diu que ja ho van parlar a les comissions, i que potser aquí es diuen
coses diferents perquè hi ha gent, però estan parlant d’una pujada de 21 € anuals, i l’acord aquest
que deia el Sr. Serna del Consell Comarcal diu “ el cost de recollir i tractar residus municipals està
a l’entorn de 0,20 € per habitant dia, pocs municipis repercuteixen el cost íntegre als ciutadans,
alguns estan a l’entorn del 90 %, però d’altres no arriben al 25 % del cost”, que seria el nostre cas,
i segons la relació que ens han donat de municipis propers a nosaltres som els únics que estem
amb aquest percentatge, per exemple a Castellar del Vallès cobreixen un 82,74 %, a Matadepera
el 100 %, Palau de Plegamans 85,50 % , Rellinars un 90 %, Rubí 74,06%, Sabadell 49 %, Sant
Llorenç Saval 82 %, Sant Quirze 43,94% , Sentmenat 79%, Terrassa 75%, Ullastrell 55%
Viladecavalls 94,50 % i Vacarisses el 20 %. Afegeix que, com ja saben ,el que es vol és que l’any
2020 arribem a un 60% de reciclatge, per tant el model s’ha de canviar, el que s’ha de promoure
és el reciclatge, i aquí a Vacarisses el cost per contribuent, per vivenda, son 265 €, dels quals amb
aquesta pujada cobriríem un 26 %, en percentatge suposa un 40 %, però en valors absoluts estan
parlant de 21 € anuals, que no arriba als 2 € al mes. Segueix dient que, a Vacarisses, el rebut de
les escombraries, degut a una decisió política que es va prendre en el seu moment, és baix per
compensar que tenim aquí l’abocador, però vol recordar que l’abocador no és gratis, els ha produït
uns ingressos que haurien d’haver anat a inversió financerament sostenible, però ha anat a cobrir
dèficits de costos de serveis, i l’abocador s’acabarà i cal compensar aquesta manca d’ingressos,
cosa que no s’ha fet en tots aquests anys. Pel que fa a les escombraries industrials diu que no les
han tocat perquè la majoria d’empreses tenen el servei externalitzat, és a dir, no és l’ajuntament
qui presta el servei.
En relació a la taxa pels serveis lúdics, diu que s’ha descuidat de dir al començament que també hi
havia aquesta esmena que la interventora els ha enviat en relació a la fideuà de Festa Major,
doncs es va repetir una quantitat a la taula, no en van posar una altra i creu recordar que es va
repetir a la taxa del Juga Vacarisses, per tant demana disculpes per no haver pensat a dir-ho al
començament.

Per tant, a l’ordenança numero 23, concretament el quadre de la tarifa segona, quedaria
així:
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ACTIVITAT

QUOTA

Tió (fins a 6 anys)

2,00€

Cicle de Teatre infantil (a partir de 3 anys)

3,00€

Fideuada de Festa Major

5,00€

Entrada diària Juga (Fins als 11 anys)

3,00€

Pel que fa a la revisió de preus en l’ordenança de llicències d’activitats diu que es tracta de criteris
exclusivament tècnics, que la Diputació ha fet treure conceptes, afegir altres, i son els tècnics els
que han calculat aquests costos.
Pren la paraula el Sr. Boada qui, adreçant-se a la Sra. Ríos, li diu que no li ha respòs res del que
ha demanat, doncs el que ell vol saber és quin criteri s’ha seguit, i com justifiquen aquests canvis
de preus.
La Sra. Santander li respon que, tal com ha dit la regidora d’Hisenda, es tracta d’un criteri tècnic.
El Sr. Boada segueix dient que pel que fa a la recollida d’escombraries, als bars i botigues, la fa
l’ajuntament i també estan a les ordenances, després de les domèstiques hi ha les comercials, per
tant vol saber perquè aquestes no s’han tocat.
La Sra. Sánchez li diu que en el seu torn de paraula ja li aclarirà.
Per altra banda, el Sr. Boada diu que pel que fa a Medi Ambient hi han pujades de taxes que li
agradaria saber el motiu, doncs hi ha increments d’un 12 %, un 3,7 %, 6,4 %, 14 %, fins i tot d’un
77 %, per tant demana que se’ls expliqui, tal com feien ells, dons hi poden estar d’acord o no ,però
han d’explicar-ho, i que ells feia molt temps que pràcticament no canviaven els preus, només l’IPC.
La Sra. Santander torna a dir que es tracta d’un criteri tècnic, a més la Diputació els va dir que
s’havia d’actualitzar el procediment, i això té un cost, el que cobren els tècnics durant tot el
procediment, i per tant no es tracta de criteris polítics sinó exclusivament tècnics.
El Sr. Boada diu que la taxa és el que li costa a l’ajuntament i no entén perquè els tècnics
municipals abans costaven 200 € i ara 400 , quan la feina és la mateixa.
La Sra. Santander respon que el procediment administratiu pot haver canviat i ara costa més.
La Sra. Sánchez pren la paraula i diu que hi ha uns informes econòmics financers que ho avalen a
la seva disposició, i que els poden consultar.
La Sra. Ríos diu que, tal com ha dit el Sr. Boada, feia temps que no es revisaven els preus i és
lògic que hi hagi pujades.
El Sr. Boada diu que no li queda clar, doncs en altres taxes en les que també hi intervenen tècnics
municipals hi ha pujades d’un 6 %, i no d’un 77%.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qu,i en relació a les escombraries, explica que els grans
generadors tenen l’opció de gestionar-se amb els seus propis mitjans o acollir-se al plec
contractual de l’ajuntament, i la diferència amb els domèstics és que el cost del servei de comerços
i demés ja està calculat de manera que el cost del servei es compensa amb la recaptació de la
taxa, no hi ha dèficits com en els domèstics en que el cost és 100 i en recaptem 25, i en aquest
cas de 100 se’n recapten 98.
El Sr. Boada diu que discrepa, perquè han dit que l’augment de la taxa és deguda a què els costos
son més elevats, degut al CTR i a l’eliminació, per tant si abans no estava comptat en un servei
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tampoc ho estava en l’altre.
La Sra. Sánchez respon que la decisió política és que com que els comerços i industries ja
estaven pagant gairebé el cost del servei, han considerat que no els pertoca fer-los una pujada.
El Sr. Boada diu que si el cost per habitatge és de 265 € , s’ha de tenir en compte que un bar
produeix molt més.
La Sra. Sánchez li respon que no es té en compte només la quantitat de residu que produeixen,
sinó que es tracta d’un repartiment de costos i d’imputar les parts proporcionals.
El Sr. Boada torna a dir que no hi està d’acord.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui vol llegir l’acord pres per tots els partits polítics en unanimitat en
el Ple del Consell Comarcal que diu “recomanar als ajuntaments de la comarca a treballar
conjuntament per tal de fixar les taxes municipals de residus de manera que permetin acostar
la recaptació al cost “ . Segueix dient que, malgrat la pujada que fan, seguiran estant amb un 70 %
sense cobrir per la taxa, i el que li agradaria explicar és d’on han de treure aquest percentatge de
dèficit, si de Serveis Socials, Cultura, Joventut, Medi Ambient ... doncs amb una taxa baixa
aquests diners s’han de posar d’una altra banda, en canvi d’aquesta manera recaptaran 70.000 €
més, que és poc, però serviran per eixugar dèficits que tenen.
Adreçant-se al Sr. Boada li diu que, com ja sap, una taxa hauria de cobrir el 100 %, almenys
aquesta és la seva filosofia.
El Sr. Boada diu que una taxa no pot sobrepassar el cost del servei, però més avall si que pot
estar-ho.
El Sr. Alcalde li diu que ha d’estar d’acord amb que si la taxa d’escombraries s’acostés a un 50 %
del cost segurament tindrien uns 150.000 o 200.000 € més per dedicar a altres coses, per exemple
a despesa social en moments de crisi.
El Sr. Boada respon que tenen un CTR, un abocador obert i una sèrie de coses, però amb aquesta
taxa d’escombreries sempre han estat conscients del que tenien, ells els primers, quan estaven a
l’oposició.
El Sr. Alcalde li demana que com pot ser que en l’aigua hi hagi un dèficit de 180.000 € . A més li
diu que l’altre dia, en comissions informatives, no estava pas en desacord amb aquesta pujada.
El Sr. Boada respon que no hi estava en desacord, perquè si s’ha de pujar, que es faci , però
demostrant, doncs no s’ha tancat l’abocador, per tant fins que no facin falta ... o potser no
s’haurien de donar tantes bonificacions, doncs alguna cosa no quadra.
El Sr. Alcalde explica que el 2017 portar una tona d’escombraries al CTR pot pujar de 5 a 15
€/tona i que la Generalitat diu que d’aquí al 2020 es doblarà el preu d’abocar, i ells han d’arribar al
60 % quan ara estan al 39%, i si no sobrepassen el 69% penalitzaran, per tant és impossible
quadrar-ho.
El Sr. Boada diu que aleshores com pot ser que quan ells pujaven l’IPC
rotundament en contra.

hi estiguessin

El Sr. Alcalde respon que no es veritat, i que segurament alguna acta de Ple ho deu recollir,
perquè ell sempre ha dit que les escombraries, l’aigua i altres coses estaven molt per sota, però
com que el Sr. Boada ho va fer servir políticament, el fet de tenir uns impostos baixos, ara les
conseqüències son les que son i, si tot va bé, es tancarà l’abocador i deixaran de tenir uns
ingressos, que de fet ja els estan deixant de tenir, doncs aquest any no arribaran als 400.000 €
pressupostats, doncs no entra el volum de l’any passat, per exemple.
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El Sr. Boada diu que a ell li diuen que entren camions a dalt sense passar pel CTR, que ha de
corroborar-ho però és el que li han dit , per tant l’abocador no està clausurat.
El Sr. Alcalde li respon que això no té res a veure amb les taxes, doncs recollir les escombraries
val al voltant de 600.000 €, però no té res a veure amb abocar.
El Sr. Boada li diu que està dient que té menys ingressos.
Intervé la Sra. Santander qui vol aclarir que l’abocador està tancat i que només entren terres
especials de cobrimen,t i que com ja sap hi ha un filtre verd que s’està cobrint amb 20.000 tones i
que moltes d’aquestes tones que surten del CTR ja no entren a l’abocador, i en aquest moment hi
ha una proposta per atorgar el certificat i llicència per a la clausura de l’abocador. Segueix dient
que aquests camions que li han dit son els que entren la terra de cobriment del filtre verd , no amb
escombraries.
El Sr. Boada diu que li han dit que entren camions d’algunes empreses que no son de terres i
entren a abocar a dalt, però com que ell no ho ha vist ja ho comprovarà.
La Sra. Santander li demana què volia dir amb això de les bonificacions.
El Sr. Boada respon que donant bonificacions i exempcions faltaran diners.
La Sra. Santander li diu que si considera que no haurien de fer-ne.
La Sra. Ríos diu que, en concret, en el tema de les escombraries ,el que es bonifica és el fet de
reciclar, el que també convé a l’ajuntament, doncs amb menys residus generats menys costos.
El Sr. Boada diu que troba bé el tema del compostatge casolà ,però que dubta que la gent ho faci
sempre i durant tot l’any.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui diu que recorda que ,durant una campanya electoral ,tots els
partits polítics deien que no cobrarien la taxa i un cop van entrar a govern la van cobrar. Segueix
dient que Veins per Vacarisses no té representació al Consell Comarcal i per tant arrossega les
polítiques dels altres partits, i creuen que està bé posar les taxes al dia, i que si Vacarisses té
abocador no és perquè ho hagin volgut, igual que el CTR, sinó que ha estat per imposició del
govern de la Generalitat. Afegeix que a Vacarisses, tant quan han governat uns com els altres, no
s’ha arribat a ser clau en el reciclatge, quan haurien de ser els primers de Catalunya o la comarca,
sinó que estan els últims gràcies a aquests partits que estan al Consell Comarcal i els representen.
Intervé la Sra. Santander per aclarir que no son pas els últims en dades de reciclatge, doncs pel
que fa la matèria orgànica reciclen prop del 40 % , hi ha 1.050 compostadors a Vacarisses degut a
que des de Medi Ambient fa anys que es fan campanyes en aquest sentit, però encara volen
reciclar més i per tant han de fer campanyes. Segueix dient que hi ha ajuntaments que fan el porta
a porta perquè tenen molts menys quilometres que a Vacarisses, però paguen 150 €, i fan més
d’un 80 % de reciclatge. Vacarisses ha d’arribar al 60 % d’aquí al 2020.
Pren la paraula el Sr. Garrido qui comenta que no es tracta de dades fiables, doncs a vegades
quan parlen a comissions de l’empresa Juan y Juan s’ha dit que hi ha alguna feina que no estan
realitzant bé ,per tant no es poden refiar de les dades, doncs sap que aquestes empreses entren a
Mollet volums de recollida de plàstics d’altres ajuntaments.
La Sra. Santander diu que el que ella volia aclarir és l’apreciació de que Vacarisses es troba a la
cua en reciclatge, el que no és cert.
Es sotmet a votació i s’aprova amb els canvis exposats i amb el següent sentit de vot:
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VxV

U.I.PV.

A FAVOR
EN CONTRA

X

MOVEM

PSC

ERC

X

X

X

X

ABSTENCIONS

1.3.-

PROPOSTA DE LA REGIDORA D’INDÚSTRIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ
I TURISME, D’APROVACIÓ INICIAL DE LES "BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES, AUTÒNOMS I ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE QUE FACIN EFECTIVA LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES
DESOCUPADES DEL MUNICIPI DE VACARISSES, I A NOUS AUTÒNOMS ”.

El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l’ article 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei.
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses , publicant
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 , al diari Avui de data del 16.09.2008
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació
definitiva així com el text íntegre del dit Reglament al Butlletí Oficial de la Província núm. 129
de data 29 de maig de 2008.
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les
corresponents Bases específiques .En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret
179/1995 , de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals . El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a
124.2 del Decret 179/1995.
Vist que el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i
atorgament de subvencions ve establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de
les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25
d’octubre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Redactades les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses, autònoms i
entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del
municipi de Vacarisses, i a nous autònoms” el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als
article 124.1 124.3 del Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions.
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com
preceptuen els articles 26.2 de l’Ordenança general de subvencions, i article 124.3 del Decret
179/1995.
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Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 19
d’octubre de 2016 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar inicialment les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions a
empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la
contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous
autònoms”.

SEGON.-

Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord
i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament i a l’eTauler, pel
termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que es presenti
cap al.legació o reclamació, esdevindran aprovades definitivament amb
caràcter automàtic.

TERCER.-

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

"BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES,
AUTÒNOMS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE FACIN EFECTIVA LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI DE VACARISSES, I A
NOUS AUTÒNOMS ”
L'actual crisi econòmica està tenint un greu efecte en la nostra població. La situació d'atur de
ciutadans/es s'està perllongant en el temps. Davant aquesta situació l'Ajuntament de
Vacarisses emprèn l'objectiu de promoure la creació d'ocupació establint una línia de subvenció
pública dirigit a empreses, autònoms i entitats que contractin a aquestes persones.

1. OBJECTE
Aquestes Bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions a empreses, autònoms
i entitats sense ànim de lucre, que contractin a persones desocupades empadronades al
municipi de Vacarisses, inscrites a l’oficina del SOC i a la borsa de treball municipal i a nous
autònoms, tots ells amb seu social a Vacarisses, d’acord amb les previsions de les presents
Bases.

2. BENEFICIARIS I REQUISITS
a) Per obtenir la condició de beneficiari els sol·licitants han de ser :
- Empreses legalment constituïdes, que contractin per un període mínim de 6 mesos i una
jornada mínima de 20 hores setmanals a persones desocupades empadronades al municipi de
Vacarisses, inscrites a l'Oficina del SOC i a la borsa de treball municipal.
- Autònoms amb seu social a Vacarisses, que contractin per un període mínim de 6 mesos i
una jornada mínima de 20 hores setmanals a persones desocupades empadronades al
municipi de Vacarisses, inscrites a l'Oficina del SOC i a la borsa de treball municipal.
- Entitats sense ànim de lucre, socials, culturals, assistencials o esportives, legalment
constituïdes del municipi i registrades als registres corresponents, que contractin per un
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període mínim de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals a persones
desocupades empadronades al municipi de Vacarisses, inscrites a l'Oficina del SOC i a la
borsa de treball municipal.
- Nous autònoms del municipi que no hagin estat mai d’alta com a autònoms o faci més d’1
any que no estiguin donats d’alta.

b) i han de reunir els requisits següents:
b.1) Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que:
-

-

Tinguin la seu social a Vacarisses.
No hagin efectuat acomiadaments de treballadors/es, regulacions d'ocupació o
acomiadaments objectius en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual
se sol·licita la subvenció.
Que no hagin estat excloses de l'accés a subvencions públiques per la comissió
d'infraccions (art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions).
No siguin deutors per a cap concepte de l'Ajuntament de Vacarisses.
Estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries davant l'Estat, la Seguretat
Social i la Generalitat de Catalunya.
Siguin empreses usuàries del Servei d'Ocupació de Vacarisses.
Que formalitzin o bé hagin formalitzat un contracte laboral, a partir de l’1 de gener de 2017
i fins el 30 de desembre de 2018 com a data límit, amb una persona i/o persones que
reuneixin els següents requisits:
Estar empadronats al municipi de Vacarisses.
Estar en situació legal d'atur.
Ser usuaris/es del Servei Local d'Ocupació i que siguin derivats des del mateix
mitjançant una oferta.

b.2) Nous autònoms que:
-

No siguin deutors per a cap concepte de l'Ajuntament de Vacarisses.
Estiguin empadronats a Vacarisses.
Vulguin desenvolupar una activitat econòmica, com a professional independent, de nova
constitució.
No hagin estat donat d’alta d’autònoms com a mínim 1 any anterior a la nova alta.
Els nous autònoms hauran d’acreditar un mínim de 6 mesos de permanència en aquest
règim.

3. CONVOCATÒRIA I TERMINI DE PRESENTACIÓ
L'obertura del període per a la presentació de sol·licituds serà a partir de l'endemà de la
publicació de la convocatòria al BOP i la data límit serà fins el 30 de desembre de 2018.
El lloc de presentació de les sol·licituds serà el Registre General de l'Ajuntament de Vacarisses,
C/ Pau Casals, 17.

4. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
L'import total de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria es de 10.000 EUR amb
càrrec a la partida 24148000 de subvencions per la contractació de persones desocupades del
municipi de Vacarisses. La dotació podrà ser ampliada.
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5. DURADA DELS CONTRACTES DE TREBALL I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
a) Durada dels contractes
A les contractacions que efectuïn els beneficiaris hauran de concórrer les condicions següents:
-

Contractes d’una durada mínima de 6 mesos.
Contractes amb un mínim de 20 hores setmanals i un màxim de 40 hores setmanals.

b) Quantia de la subvenció :
b.1) Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre:
-

Per la contractació d’una persona durant un mínim de 6 mesos a jornada complerta (40
hores setmanals): 1000 euros.
Per la contractació d’una persona durant un mínim de 6 mesos a mitja jornada (20 hores
setmanals): 500 euros.
Per la contractació d’una persona durant un mínim de 6 mesos en jornades compreses
entre 20 i 40 hores setmanals: es calcularà l’import proporcional.

* Contractacions excloses: no seran objecte de subvenció les contractacions que efectuï
l'empresa o autònom de familiars, cònjuges, ascendents, descendents i parents fins a 2n grau.
Per la substitució de treballadors/es en el supòsits de baixa voluntària, acomiadament
disciplinari i no haver superat el període de prova, produïts abans de la finalització de la
contractació objecte de la subvenció, l'entitat beneficiaria haurà de gestionar una nova
contractació fins a completar, com a mínim, un període total de 6 mesos. La substitució
s'efectuarà amb el personal de reserva de l'oferta prèviament presentada al Servei Local
d'Ocupació, amb les mateixes condicions laborals i termes en que va ser realitzada la primera
contractació.
En aquests casos s'haurà de comunicar els fets a l'Ajuntament a traves d'instància en el termini
màxim de 10 dies a partir de la data de la baixa informant de la incidència i aportant el
document de baixa presentat a la Seguretat Social i la documentació de la nova contractació
b.2) Nous autònoms:
- Per donar-se d’alta al règim d’autònoms: 400 euros.

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
L'empresa, autònom o entitat haurà de sol·licitar la subvenció a través d'una instància
normalitzada per a tal efecte i presentar-la degudament complimentada i signada al Registre
General de l'Ajuntament de Vacarisses.
Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la següent documentació:
a) L'empresa, autònom o entitat:
-

Fotocopia de la documentació acreditativa i identificativa de l'empresa, autònom o entitat
sol·licitant (CIF) i del seu representant legal (NIF), adreça, telèfon i adreça de correu
electrònic a efectes de notificació respecte a la subvenció.

-

Full de dades bancàries segellat per l'entitat financera.
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-

Fotocòpia del DNI del treballador/a contractat.

-

Còpia del contracte de Treball de la persona/es contractades.

-

Còpia d'alta a la Seguretat Social del treballador/a contractat.

-

Declaració responsable del representat legal de l’empresa:
→ Que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre
que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi, i a nous
autònoms.
→ Que totes les dades que consten a la sol·licitud i els documents que l’acompanyen
són certs
→ Que es compromet a aportar qualsevol documentació complementària que li
requereixi aquest Ajuntament i a comunicar els canvis que es puguin produir a la
documentació aportada
→ Que declara que l’empresa està al corrent de pagament de les obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social, així com amb la Generalitat de Catalunya.

*La documentació relativa al treballador es comprovarà d'Ofici pel Servei Local d'Ocupació de
Vacarisses: empadronament, inscripció al Servei Local d'Ocupació, situació legal de
desocupació.
Igualment la relativa al certificat conforme l'empresa sol·licitant no té deutes amb l'Ajuntament
de Vacarisses.
b) Nou autònom :
-

Fotocopia de la documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant (DNI) adreça,
telèfon i adreça de correu electrònic a efectes de notificació respecte a la subvenció.

-

Full de dades bancàries segellat per l'entitat financera.

-

Còpia d'alta a la Seguretat Social .

-

Fotocòpia de l’alta al cens de l’AEAT, de l’epígraf en el qual ha tramitat l’alta .

-

Declaració responsable del nou autònom:
→ Que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre
que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi, i a nous
autònoms.
→ Que totes les dades que consten a la sol·licitud i els documents que l’acompanyen
són certs
→ Que es compromet a aportar qualsevol documentació complementària que li
requereixi aquest Ajuntament i a comunicar els canvis que es puguin produir a la
documentació aportada
→ Que declara estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social, així com amb la Generalitat de Catalunya.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència, incoherència o manca de
documentació necessària per la concessió de la subvenció, l'Ajuntament requerirà a l'interessat
per tal que en un termini de 10 dies completi o esmeni la seva sol·licitud. Si en aquest termini
no es produeix esmena o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que desisteix de
la petició i s'arxivarà sense més tràmits.
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7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
La resolució en la concessió de les subvencions es realitzarà per ordre de registre d'entrada de
l'Ajuntament de Vacarisses. El termini màxim per a resoldre la concessió serà de 3 mesos a
comptar des de l'endemà de la sol·licitud registrada.
Les sol·licituds es resoldran per l'òrgan competent com acceptació i atorgant la subvenció, o
com a denegació de la subvenció. En ambdós casos la comunicació a l'entitat es farà
públicament a través de la pàgina web de l'Ajuntament i particularment, a cada empresa,
mitjançant correu electrònic.
-

Comissió Avaluadora que revisarà la documentació, comprovarà els requisits i requerirà
documentació si fos necessari. Composició:
Alcalde o qui delegui
Secretari de l'ajuntament
Regidora d'Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme.
Tècnica de la Regidoria d'Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

-

Atorgament o denegació.
La resolució de l'expedient d'atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada serà
competència de la Junta de Govern Local, previ informe tècnic de la Comissió Avaluadora,
en funció del crèdit pressupostari disponible (fins exhaurir la reserva pressupostaria) i en
funció del rigorós ordre de sol·licitud.

L'empresa, autònom o entitat no podrà ser beneficiaria inicialment, d'una subvenció per import
superior al corresponent a 3 contractacions. En tot cas podrà sol·licitar-ne de més i en el
supòsit que una vegada finalitzat el termini màxim establert a l'art. 3, no s'hagi esgotat el crèdit
pressupostari en la seva totalitat, aquest podrà ser destinat per ordre de presentació de
sol·licituds a subvencionar aquestes contractacions. L'import màxim de la subvenció no podrà
excedir de la dotació pressupostària prevista a la convocatòria.

8. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Per a l'efectivitat de la subvenció, serà precís que les bases reguladores de la convocatòria
amb les que s'ha concedit, siguin acceptades sense reserves pel beneficiari mitjançant la
signatura del document d'acceptació inclòs a la sol·licitud.
S'entendrà com acceptada la subvenció, si en el termini d'un mes, a comptar des de que es fa
públic l'atorgament de la subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina Web de
l'Ajuntament, el beneficiari no ha fet manifestació expressa en contra.
La falsedat o ocultació de dades, comportarà la revocació total de la subvenció.

9. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L'AJUT
a) La justificació de la subvenció atorgada s'haurà de presentar per instància, segons
formulari normalitzat, al Registre General de l'Ajuntament de Vacarisses. Aquesta instància
haurà d'anar acompanyada de la documentació justificativa següent:
a.1) Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre:
-

Còpia de les nomines i justificants de pagament.
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-

Còpia dels TC1 i TC2 dels mesos que acreditin la contractació i justificants de pagament.

La justificació es podrà presentar fins a dos mesos després de finalitzar la contractació.
a.2) Nous autònoms:
-

Rebut del pagament de la primera quota d’autònom sens perjudici que es faci efectiu el
pagament de la subvenció transcorregut el primer mes., el beneficiari s’obliga a presentar
mensualment els rebuts de la resta de les cinc mensualitat, per tal que quedi acreditat el
mínin de 6 mesos de permanència previst a la base 2.b).2

L'Ajuntament es reserva la potestat de requerir més informació i d'altra documentació a l'entitat
beneficiaria per vetllar per la correcta aplicació de l'objecte de subvenció d'aquesta
convocatòria.

b) El pagament de l’import de la subvenció concedida s’abonarà en els següents terminis :

b.1) Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre:
-

El 40 % a l’inici de la contractació, una vegada hagi estat aprovada la subvenció per
l’òrgan competent
El 60 % restant, una vegada presentada i verificada la justificació segons s’estableix a
l’apartat a.1).

b.2) Nous autònoms:
-

El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi verificat la justificació del pagament
del primer rebut de la quota del nou autònom, segons s’estableix a l’apartat a.2)

El pagament de la subvenció s'efectuarà al compte bancari determinat pel beneficiari a la
sol·licitud.

10. CONCURRÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ
Aquesta subvenció és compatible amb altres amb objectiu anàleg.
L'import de les subvencions, en cap cas pot ser aquell que, aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ajuts o recursos, superi el cost de la contractació subvencionada per
l'Ajuntament de Vacarisses.

11. RENUNCIA I REVOCACIÓ
Les resolucions d'acceptació de la renúncia i revocació parcial i/o total de les subvencions serà
competència de la Junta de Govern Local previ informe de la Comissió Avaluadora.
- Renúncia: Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a la
subvenció atorgada, comunicant a l'Ajuntament de Vacarisses en un termini de 10 dies des del
moment que es produeix el fet que motivi la renúncia, i a aquest efecte l'òrgan que va concedirla dictarà la resolució corresponent.
- Revocació: L'incompliment per part de les persones beneficiàries de qualsevol dels requisits o
obligacions que estableixen la normativa aplicable, aquestes bases reguladores, la
convocatòria o la resolució de concessió, serà causa de revocació de la subvenció i, si escau,
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motivarà el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l'interès legal,
d'acord amb el que preveuen els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 novembre,
general de subvencions.
Sens perjudici d'això, els incompliments esmentats poden ser constitutius d'una infracció
administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació del procediment
sancionador corresponent. A aquestes subvencions els hi és aplicable el règim d'infraccions i
de sancions que estableix el títol 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en tot el que sigui aplicable.
12. PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a través de
la pàgina web de l'Ajuntament o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, avalant el principi
de transparència. Les dades que es podran publicar son: NIF/CIF i noms de les entitats
beneficiàries, import de la subvenció atorgada i llocs de treball que s'han cobert.
Conforme preveu l’article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un
import igual o superior a 3.000,00 euros, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
L’Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de
les subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions per tal de donar compliment a
l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions. D’acord amb la
Disposició transitòria de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, el subministrament d’informació s’efectuarà mensualment.
Tanmateix, l’Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l’activitat
subvencions, en el termes previstos a l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Els beneficiaris de les subvencions, si són persones jurídiques i esdevingués la excepcionalitat
prevista a la Base 7, relativa a ésser perceptor de subvencions superiors a les corresponents a
tres contractacions, sempre i quan l’import acumulat durant un any natural fos superior a
10.000,00 euros, resten obligats a facilitar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions
de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques d’acord amb el que
preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern. si són persones jurídiques.
Conforme l’article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs,
l’Ajuntament, en la tramesa d’informació, regulada al Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre,
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques declararà totes les subvencions atorgades,
sense cap límit de quantia.
En aplicació del Reial Decret 1065/2007, els perceptors de les subvencions que esdevinguin
obligats tributaris a què es refereix l’article 31.2 del precitat Reglament, hauran d’incloure en la
declaració anual d’operacions, les subvencions percebudes quan hagin superat la xifra de
3.005,06 euros durant l’any natural corresponent.
En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 3 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades recollides en l’imprès de
sol·licitud s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de l’ Ajuntament de
Vacarisses, amb la finalitat d’atendre la sol·licitud, i de gestionar i tramitar aquesta convocatòria
d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de
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dades estableix, i conforme preveu el Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Els drets d’accés, rectificació,cancel·lació i oposició es poden exercir en qualsevol moment a
l’Ajuntament (C/ Pau Casals, 17 – 08233 Vacarisses).

13. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DELS PERCEPTORS DE LA SUBVENCIÓ
Els beneficiaris de subvenció han d’actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de
conducta previstes al “Codi ètic, qualitat democràtica i bon govern a l’Ajuntament de
Vacarisses”.
Per a l’efectivitat de la subvenció, serà necessari que les persones beneficiàries manifestin
explícitament, mitjançant un model normalitzat que se’ls facilitarà, l’adhesió als principis ètics i
les regles de conducta d’aquest Codi.
Els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis, s’adequarà al règim d’infraccions i
sancions previst a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern .

14. REGIM JURÍDIC
L’acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. D’acord amb el que disposa l’art.
123 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la
Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en el termini d’1 mes a comptar des del dia següent a
la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada
de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
Tot allò no previst en les bases particulars serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de
21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al
procediment per a la concessió de subvencions públiques.
La Llei 25/2015, de 28 de juliol, publicada al BOE en data 29 de juliol de 2015, modifica l’article
13.5 de la Llei orgànica 171996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació
del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, el qual es del tenor literal següent “Serà requisit
per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb
menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual , exhibicionisme i
provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic de
éssers humans. A tal efecte, qui pretén l’accés a dites professions, oficies o activitats haurà
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre
Central de delinqüents sexuals.”
En el supòsit que el beneficiari de la subvenció, en l’exercici de la seva professió , ofici o
activitat, li comporti un contacte habitual amb menors, haurà d’acreditar el requisit expressat
mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals,
creat i regulat per Reial Decret 1110/2015, d’11 de setembre.

Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que, tal com van dir a la comissió, les modificacions
que s’han fet son mínimes, hi ha la part legal, s’han adequat dates, s’ha establert la
documentació a presentar per agilitzar tràmits, s’han allargat terminis per a la resolució de les
convocatòries perquè tècnicament no s’hi arribava i, pel que fa a la bestreta en el cas de
contractació de treballadors que es donava tot a la justificació, al final de la contractació, i ara

18

per incentivar encara més aquesta contractació s’ha decidit que es faci un avançament d’un 40
% de l’import que es subvenciona.
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que no hi tenen res a dir, doncs estan d’acord en tot.
El Sr. Boada demana si s’han trobat alguna picaresca, que s’hagi donat la subvenció a algú i
que després li hagin hagut de retirar.
La Sra. Serra respon que no, que alguna empresa ha arribat a renunciar a alguna subvenció
perquè al final no han arribat a contractar, però ha estat la mateixa empresa la que ha
renunciat.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents:

A FAVOR

VxV

U.I.PV.

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

1.4.-

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM ,
REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT

DE SUPORT AL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret imprescriptible i
inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de resolució en relació als
propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés Constituent.
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant sobre
la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i
de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar
tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per
donar-li al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es
constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució del referèndum. El
compromís per a la realització del referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en
absència d’acord polític amb el govern de l’Estat espanyol.
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments necessaris
per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint
els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació d’espais de debat i
propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del
sí i del no a la independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces
polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la
definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum.
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió
d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la
potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la
proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de
l’Assemblea Constituent.
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El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des de
l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis
necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Vacarisses proposa
d’adopció dels següents

A C OR D S

PRIMER.-

Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Vacarisses a la celebració d’un
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el
setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.

SEGON.-

Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de
la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte
desenvolupament del debat ciutadà.

TERCER.-

Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del
procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local
pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial
dels municipis a la futura República.

QUART.-

Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que, com la majoria ja saben, el govern de la
Generalitat ha adoptat el compromís de fer un referèndum vinculant sobre la independència de
Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017. Afegeix que, el govern també mirarà de fer
reglaments i establir procediments per tal que totes les parts hi estiguin representades. A
continuació llegeix l’últim paràgraf de l’exposició de motius i els acords de la proposta.
Intervé el Sr. Serna qui diu que des de dilluns, quan van veure la moció, hi estan donant voltes,
doncs ell té claríssim que Veïns per Vacarisses està pel referèndum al 100 % des de el primer
dia, però el que passa és que en el tercer punt entren en contradiccions entre ells, doncs son
un partit obert a tot el municipi i hi ha gent amb sensibilitats polítiques diferents i , per tant, és
molt complicat donar un criteri. Afegeix que ell mateix, veient la política que fan a Espanya
PSOE i PP, està molt content amb la decisió del PSC de votar en contra al Sr. Rajoy, però
després de les reunions que han tingut amb la gent del grup durant tota la setmana, han decidit
no votar-la en contra ,doncs la balança es decanta més cap a l’aprovació, però el que faran és
abstenir-se.
Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que, com ja saben, ells sempre han estat a favor del
dret a decidir, i amb el contingut de la moció hi estan força d’acord en general, tot i que saben
que serà difícil que els deixin fer aquest referèndum, doncs dissabte tindran un nou govern
precisament recolzat pel PSOE, i per tant tindran un bloc anti referèndum des de Espanya.
Per altra banda diu que se’ls planteja el dubte de que si no els deixen fer el referèndum, si el
President serà capaç de fer-ho sense el permís de l’Estat.
Per acabar diu que per coherència amb el que recolzaven quan estaven a govern aprovaran la
moció.
La Sra. Santander diu que Movem Vacarisses s’abstenen i llegeix l’escrit sobre el seu
posicionament
“En els darrers anys una amplia majoria de la societat catalana ve expressant de manera
diversa i plural però alhora inequívoca una profunda convicció i una legítima voluntat de decidir
sobre el nostre futur polític com a nació. Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del
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dret a decidir s’ha demanat expressament de manera diversa a través de mobilitzacions
socials, eleccions polítiques i acords del Parlament de Catalunya utilitzant els mecanismes que
la democràcia posa a l’abast de la ciutadania, però en aquestes reivindicacions que son
profundament democràtiques, la resposta del govern espanyol en aquests darrers cinc anys ha
estat, no sols de rebuig, sinó de negativa total a obrir cap via de diàleg, al contrari, el PP ha
judicialitzat i utilitzat les reivindicacions de la majoria de la societat catalana com a arma política
i electoral per a fiançar la seva estratègia de conflicte i guanyar així espai polític i electoral. La
negativa a parlar-ne i a buscar solucions, ha provocat un bloqueig de les reivindicacions
democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Catalunya i de retruc s’ha convertit,
junt amb la corrupció i les polítiques d’austeritat que castiguen a la majoria, en el principal
factor de bloqueig de la governabilitat política espanyola. Per encarar aquesta situació esdevé
fonamental que, malgrat les diferències existents entre les diferents forces polítiques catalanes
en relació a la forma d’organització política de Catalunya i les diferencies en la forma i camí per
assolir-les, siguem capaços de posar més èmfasi en allò que ens uneix que en allò que ens
separa. En aquest sentit sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents posicions
polítiques que reivindiquem, els drets nacionals de Catalunya i l’exercici del dret a decidir
com a forma de fer-lo efectiu, és la celebració d’un referèndum a través del qual la ciutadania
de Catalunya pugui pronunciar-se de manera democràtica sobre el seu futur com a nació i
sobre la forma d’organització política que considera més adequada per Catalunya. Tenim al
nostre abast, experiències internacionals que van en aquesta manera democràtica de procedir,
la convocatòria d’un referèndum s’ha de considerar com un escenari normal i plenament
homologable als països amb tradició i naturalesa democràtica com és el cas de Canadà o Gran
Bretanya que davant les demandes formulades per una comunitat nacional vinculada a un
territori clarament delimitat política i administrativament consideren que la millor forma
d’expressió d’aquesta voluntat expressiva s’ha de constatar a partir d’un referèndum. El Consell
d’Europa també considera el referèndum el mecanisme més idoni i democràtic per conèixer la
voluntat dels ciutadans i ciutadanes en qüestions d’aquesta naturalesa i a més, existeixen en el
marc jurídic actual mecanismes suficients com per fer viable aquest referèndum. Catalunya és
una nació i com a tal té el dret a decidir lliurement el seu destí, es a dir a exercir el dret a
l’autodeterminació. Nosaltres no estem d’acord amb que es posi data sense que prèviament
s’hagin acordat les accions parlamentaries i definit les agendes de treball amb organitzacions
socials, sindicals, veïnals i politiques per a l’exigència del referèndum a partir de la construcció
d’un espai transversal inclusiu i plural.”
Per acabar diu que, en coherència amb el que ha exposat, el seu posicionament s’hauria de
correspondre amb el vot efectuat per part de “Catalunya Sí que es Pot” en la resolució de Junts
pel Sí, i per tant s’abstindran.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que hi votaran en contra i vol argumentar-ho. Segueix
dient que ells defensen la legalitat i pensen que la institució del Parlament és una institució de
tots els catalans i catalanes i, per tant, cap govern, per legitimat que estigui, pot situar aquesta
institució fora de les lleis, perquè això no és bo. Segueix dient que pensen que voler una
Catalunya independent és un sentiment ben noble i molt respectable, igual que no voler ser-ho,
però pensen que Catalunya només serà independent si realment ho vol una gran majoria
social, doncs en aquest mon tots els grans canvis en la història de la humanitat s’han produït
per la majoria social, però una majoria social de veritat, perquè pensen que quan hi ha opcions
del 50 i 50 es produeixen divisions i és cert que n’hi ha molts exemples en la historia recent.
Afegeix que ells son partidaris d’arribar a la gent per convicció i no per imposició, doncs per la
informació que disposen ara en relació a la independència, estan en un 50 i 50 % i per tant no
els agrada que els vulguin imposar el seu full de ruta l’altra 50 %, amb els que no hi estan
d’acord, doncs els plantegen una imatge idíl·lica de país que no té res a veure amb la realitat, i
a més volen un govern que estigui treballant per millorar les coses ara, malgrat les il·lusions i
perspectives de futur, però no volen que els diguin que quan Catalunya sigui independent ho
resoldrà tot... mentrestant també volen solucions, que és el que troben a faltar. Segueix dient
que tots sabem que un referèndum vinculant és una competència exclusiva de l’estat espanyol,
ens agradi o no, però això és el que diu la Constitució que per canviar-la ha de ser amb
consens polític. Afegeix que ells defensen que es pugui canviar, doncs les lleis han
d’evolucionar igual que ho fa la societat, i que també defensen un referèndum consultiu, doncs
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a tots els interessa molt saber què pensa la societat catalana de veritat, però al mateix temps
els agrada treballar per coses possibles i no per grans frustracions, perquè tal com pinta el
panorama no sembla que Catalunya arribi a ser independent a no ser que convencin a molta
gent. També explica que ella mateixa va fer una proposta als companys d’Esquerra de fer una
consulta popular, doncs la Llei 10/2014 de 26 de setembre de consultes no referendaries
permet que un ens local pugui fer aquesta consulta, amb una pregunta directa o no, ho
desconeix, però és legal perquè ho empara la llei, per tant proposa a l’alcalde de Vacarisses
que ho traslladi a la Federació Catalana de Municipis i també a l’Associació Catalana de
Municipis, doncs amb aquesta llei a la ma, si tots els grups polítics consensuen que tots els
Plens de tots el ajuntaments de Catalunya tirin endavant aquesta consulta a nivell local, que
només cal que l’autoritzi la Generalitat, i seria la manera de saber què pensa la gent.
Per acabar diu que el que volen es que es pugui fer una consulta legal amb els principis de
legalitat, transparència, neutralitat, que ens pugui aportar una informació verídica dels nostres
pobles i ciutats, doncs si tots ho féssim tindríem una fotografia del que vol el país.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que ells parteixen d’una premissa diferent, de que el poble
català és sobirà, i per tant pot decidir per si mateix, no cal que vingui ningú de fora. Pel que fa
al canvi de les lleis, diu que li poden preguntar al Sr. Nelson Mandela, o a la Sra. Parks quan va
seure en un autobús on només hi podien seure els blancs....., per tant dir que les lleis estan allà
però no les podem canviar ... En relació a la consulta s’hauria d’haver fet fa 20 anys, el poble
català està mobilitzat majoritàriament i la manera de saber-ho del cert és fer un referèndum
vinculant que és que la majoria decidim si “sí” o si “no”.
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que avui precisament el seu partit està tastant el que
representa l’estat espanyol, no permet dissidències i acabarem on acabarem, doncs el PSC és
un partit que ha estat sempre fidel al PSOE i ara veurem què passa.
Afegeix que ja ho han provat moltes vegades però amb l’estat espanyol és impossible arribar a
un acord, governi qui governi, i que ell és independentista per convicció, però hi ha molta gent
que ha arribat aquí davant el mur que representa Espanya, mur que no caurà, per tant el poble
de Catalunya ha de decidir per ell mateix, perquè és sobirà i perquè som una nació i tenim el
dret a decidir i el que decidim serà el que farem, no ha de venir ningú a dir-los que hem de fer.
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que està clar que Espanya és una democràcia, però
per ser demòcrates s’ha de demostrar i el més correcte és deixar que el poble parli, i el que
està fent l’estat amb el vist i plau del PSOE, Ciutadans, i PP, és no deixar-lo parlar ni
manifestar, i de fet tenim un expresident al que segurament el poden inhabilitar, conselleres
que segurament les inhabilitaran, i la presidenta del Parlament de Catalunya que probablement
també la inhabilitaran, el que vol dir que no deixen que el poble català es manifesti.
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que encara que fessin això que ella diu a nivell local, no té
cap transcendència, doncs els pobles tenen la força que tenen però l’estat té una força infinita i
la fa servir contra Catalunya, perquè s’està judicialitzant la política, és vergonyós el que s’està
fent amb l’expresident, doncs el Sr. Mas el que va fer va ser simplement posar unes urnes per
a que el poble es manifestés i per aquest únic motiu està imputat. Per acabar diu que tant les
polítiques del PP,com les del PSOE faran que hi hagi més independentisme, i que al seu partit
no tothom està a favor de l’independentisme, però sí del fet de poder decidir.
La Sra. Sánchez respon que ells no son PSOE, sinó que son PSC i la prova és que votaran
“no” a la investidura de Rajoy, cosa que trencarà una disciplina de vot i unes relacions i per tant
tindrà unes conseqüències, però les assumiran. Afegeix que ells també estan d’acord amb això
de que s’està judicialitzant la política i de que el govern de Espanya no ha volgut veure la
realitat, però si aquí s’hagués fet aquesta consulta a nivell local unànime de tots els municipis i
si hagués votat un 80% de la població i un 70 % hagués votat independència, el govern no
podria mirar cap a una altra banda ni continuar tensant la corda.
Es sotmet a votació I s’aprova amb el següent resultat:
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MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM , DE SUPORT A LES 27
PERSONES IMPUTADES PER LA TANCADA AL RECTORAT DE LA UAB.

El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la
Universitat amb l'objectiu què s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel
Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes
mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que
s’establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB). Doncs,
malgrat que l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària aprovés dites mocions,
l’Equip de Govern, no va implementar aquestes mesures.
Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern la universitat, sense cap
tipus de resultat i sense que el govern de la universitat fes cap intent de resolució amistosa del
conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones que van
participar de la tancada i, també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser
denunciades i posteriorment imputades; 25 estudiants, un treballador del Personal
d’Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador. Aquestes 27
persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes
d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€.
Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona,
concretament per l’anterior equip de govern d'aquesta universitat, que va confeccionar i fer
arribar al cos de Mossos d'Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la
tancada. Fins a tal punt que l’Equip de Govern que es va encarregar la direcció lletrada de
l’acusació particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de Barcelona, qui
també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d’altres.
Davant d'aquests fets, manifestem:
1.- L'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents d'elitització i de
privatització.
2.- El dret a la protesta amb accions simbòliques i no violentes com l'ocupació d'espais en cap
cas pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb
peticions de presó.
3.- En cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de Barcelona pot
perseguir i reprimir judicialment la protesta social sempre i quan aquesta sigui pacífica.
4.- L'exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat no pot
constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar en la
defensa dels Drets Col·lectius.
Per tots aquests motius, proposem l'adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.-

Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i
de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment
dels seus recursos.

SEGON.-

Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i a
expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària,
els seus familiars i amics.

TERCER.-

Instar a la mediació entre les parts per tal de trobar una solució acordada entre
la UAB i les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats.

QUART.-

Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a
l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de
Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya i a l'Organització
Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària.

Pren la paraula el Sr.Alcalde qui explica que la moció és per donar suport a aquestes 27
persones que es van tancar al rectorat de l’UAB per protestar per la privatització i elitització de
la universitat. Segueix dient que aquestes persones van ser denunciades per part d’una
professora i del rectorat, però quan el fiscal va demanar per aquests estudiants una pena
d’entre 11 i 14 anys, tant la professora que havia denunciat com el rectorat, es van fer enrere i
van treure la denúncia, però malgrat això la Fiscalia segueix demanant entre 11 i 14 anys de
presó per aquest joves estudiants i fins a 400.000 € de multa per aquests fets.
Intervé el Sr. Serna qui diu que s’ha deixat de dir que la UAB va donar els noms d’aquestes
persones i que ells estant totalment a favor de la moció.
Per altra banda diu que s’està demostrant que, a partir d’ara, encara que hi hagi un govern que
sigui del PP, suposa que no serà igual que ara, doncs la majoria absoluta ha estat impossible
d’assumir ni per part de Catalunya ni de ningú. Afegeix que avui el Sr. Rajoy s’ha desdit de la
revalida i que la deixa en stand by fins que puguin debatre entre ells com solucionar el tema.
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que també hi votaran a favor.
La Sra. Santander diu que ells també.
La Sra. Sánchez diu que ells s’abstenen, i vol matitzar que tot i que estan d’acord amb els
motius que van portar a fer les protestes i amb aquest manifest sobre que l’educació pública ha
de ser gratuïta, les protestes han de ser pacífiques i que això mai pot ser delicte, però ells
pensen que posar a tothom en un mateix sac no és correcte, doncs pel que sembla es va portar
el tema per via pena,l el que és una bestiesa. Segueix dient que la nova Junta Directiva va
retirar la denúncia penal però el que si que reclamen, i ells hi estan d’acord, que s’indemnitzi a
la universitat pels danys materials causats, però el que no els va agradar d’algunes d’aquestes
persones és la coacció, doncs en una democràcia tothom té dret a manifestar el que pensa i fer
manifestacions pacífiques, però no coaccionar als altres i per la informació que tenen saben
que es va coaccionar a treballadors, no se’ls va deixar entrar els últims dies de la protesta i hi
ha hagut denúncies d’alguns treballadors per aquest motiu, doncs no van poder entrar a
treballar, i és tot això el que no els sembla correcte i per és per tot això que s’abstenen.
Pren la paraula el Sr. Garrido qui adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu si tant li fa que s’estigui
demanant presó per algun estudiant.
La Sra. Sánchez li respon que ja ha dit que no li és igual, sinó que li sembla una bestiesa que
s’imputin penes de presó.
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El Sr. Garrido li diu que el que ella fa quan hi ha un problema és mirar cap a una altra banda.
El Sr. Alcalde diu que ha quedat clara la posició del la Sra. Sánchez i per tant es sotmet a
votació i s’aprova amb el següent resultat:
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1.6.-

x

MOCIÓ MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM, PSC-CP, MVE, UIPV I VpV, DELS GOVERNS LOCALS EN SUPORT ALS 25 ANYS DE “ LA
MARATÓ DE TV3”

“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació La
Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics per a la investigació
científica de malalties incurables o cròniques, però també per a sensibilitzar la societat sobre
aquestes patologies.
Fa 25 anys que “La Marató de TV3”desenvolupa una important tasca de sensibilització de la
població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de potenciar la
recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un projecte plenament arrelat al país, que ha
consolidat el seu paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de
divulgació científica, de conscienciació ciutadana i d’educació de la societat.
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites grans aportacions
han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent.
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han implicat en la
logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament de productes i serveis
necessaris per al correcte funcionament. Alhora s’ha comptat amb la participació d’altres
empreses col·laboradores a través d’aportacions, que tenen el seu reconeixement en el
programa o en la campanya de sensibilització.
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels més de
58.000voluntarisi el milió de persones que cada any participa en les activitats populars
organitzades. “La Marató de TV3” és un esdeveniment participatiu amb una extraordinària
capacitat de mobilització social tant els que participen directament i dediquen el seu temps al
llarg de les quinze hores de durada del programa com tots aquells que a totes les viles i barris
de les ciutats del nostre país realitzen actes de suport a “La Marató de TV3”.
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la recerca biomèdica
amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una tasca que enguany
commemora el seu 25è aniversari i que des de l’àmbit municipal també es vol reconèixer.
Per tot això abans esmentat, des dels Grups Municipals ERC-AM, PSC-CP, MV-E, UIPV I VpV,
es proposen els següents
ACORDS
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PRIMER.-

Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament de
Vacarisses en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de
TV3”.

SEGON.-

Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació als
ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels
diferents actes de“La Marató de TV3”,a través d’invitacions en actes culturals
organitzats pel propi ajuntament.

TERCER.-

Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar
econòmicament realitzant donatius pel finançament de campanyes de
sensibilització, adreçat als joves del país, que es realitzen a través de les
conferències que des de l’any 1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i
que actualment ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.

QUART.-

Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que es tracta d’una moció de reconeixement al
projecte de la Marató que aquest any fa els seus 25 anys, i a Vacarisses en concret celebren
els 10 anys treballant per obtenir recursos econòmics per a la recerca i sensibilització en
malalties molt concretes. Afegeix que també és un reconeixement a tots els voluntaris que hi
participen i totes les persones que participen en aquesta activitat d’una manera o altre.
A continuació llegeix els acords de la moció.

Intervé el Sr. Serna qui diu que només demana que la Marató tingui llarga vida.
El Sr. Alcalde diu que com que tots els partits s’hi ha adherit no cal votar-la, restant aprovada
per unanimitat.
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x
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1.7.- POSAR EN CONEIXEMENT DEL PLE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA

Vist l’escrit presentat en data 10 d’octubre de 2016, registre d’entrada núm. 004735 , per Maria
Luisa Santander Aguilar, regidora d’aquest Ajuntament per MOVEM VACARISSES –
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS
SOCIALS - ENTESA (MV-E ) , en què comunica la seva renúncia al càrrec de regidora, i amb
efectes a partir de la finalització del proper ple ordinari del mes d’octubre, pel qual havia estat
proclamada electe com a resultat de les últimes eleccions municipals.
Atès que els qui els correspondria substituir la cessant per ordre decreixent segons la
col.locació a la llista de la candidatura MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E ),
presenten escrits de renúncia a ser proclamats electes, en data 10 d’octubre de 2016, registre
d’entrada núm. 004736 per part de Maite Roman Alonso, en data 10 d’octubre de 2016,
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registre d’entrada núm. 004737 per part de Miguel Rosales Calzado, en data 10 d’octubre de
2016, registre d’entrada núm. 004738 per part de Manuel Ruis Moreno, i en data 10 d’octubre
de 2016, registre d’entrada núm. 004739 per part de Silvia Merino Exposito, resulta que per
ordre de prelació ha recaigut en la persona de Clara Fuster Ramon, candidata immediata en la
llista.
Atès que per aquesta Alcaldia i Secretaria han estat ratificades les renúncies al càrrec i a la
substitució per prelació, garantint-se així la voluntarietat dels interessats en els actes
expressats.
En virtut del què disposa la Llei Orgànic del Règim Electoral General, i la Instrucció de 10 de
juliol de 2003, de la Junta Electoral Central , al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.-

Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l' Ajuntament de
Vacarisses presentada per la senyora Maria Luisa Santander Aguilar, qui
ostentava la condició de membre de la Corporació des de les últimes eleccions
locals.

SEGON.-

Trametre certificació del present acord a la Junta Electoral Central, juntament
amb els escrits de renúncia a ser proclamats electes presentats per Maite
Roman Alonso, Miguel Rosales Calzado, Manuel Ruis Moreno i Silvia Merino
Exposito, a qui els corresponia substituir la cessant per ordre decreixent ,
perquè en prengui coneixement, i indicant que la senyora Clara Fuster Ramon,
a judici d'aquesta Corporació , li correspon cobrir la vacant com a candidata de
la llista electoral per MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS ENTESA (MV-E ).

TERCER.-

Que una vegada rebuda la credencial acreditativa de la condició d'electa a
favor de la senyora Clara Fuster Ramon es notifiqui a l'interessada, als efectes
de què prengui possessió del càrrec i en juri o prometi acatament a la
Constitució.

Pren la paraula la Sra. Santander qui explica que, com la majoria ja sap, ha estat
compatibilitzant la seva feina de Treballadora Social a Terrassa amb la d’estar al govern i portar
tres regidories, Educació, Medi Ambient i Habitatge, així com també representar la confluència
de Movem Vacarisses. Segueix dient que, recentment, la seva situació laboral ha canviat, ha
passat a ocupar una plaça de responsable de serveis que exigeix una dedicació del 100 % de
la jornada, i per tant, després de parlar amb la confluència de Movem Vacarisses i Iniciativa per
Catalunya Verds del Vallès Occidental, i valorant la impossibilitat de dedicar el temps que
requereixen les tres regidories, presenta la seva renúncia, tot i que continuarà amb les seves
responsabilitats polítiques dins de movem Vacarisses i d’Iniciativa per Catalunya Verds.
Per acabar diu que vol agrair a tots els treballadors de l’ajuntament el seu suport, a l’equip de
govern la seva col·laboració, al Sr. Alcalde la seva confiança i fer extensiu aquest agraïment a
tothom.

Intervé el Sr. Serna qui diu que el poc temps que ha estat la regidora a l’ajuntament no han
tingut cap entrebanc amb ella, per tant li desitgen que tingui una vida laboral perfecte i tiri
endavant el millor possible. Per altra banda desitgen a la persona que entri la mateixa sort que
ha tingut ella, i vol comentar que no sap si li hauria de dir al Sr. Alcalde que té una crisi de
govern.
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El Sr. Alcalde li respon que etimològicament crisi vol dir canvi i per tant si que la tenen, doncs
canvien una regidora.
El Sr. Gibert diu que quan ells han governat i per circumstàncies personals els ha hagut de
plegar algú, Esquerra els deia que tenien una crisi, però ells no hi entraran, perquè entenen
perfectament que la situació personal d’una persona pot canviar, bé per un tema laboral, com
personal, de salut, i cal respectar tothom.
Adreçant-se a la Sra. Santander li diu que, encara que a ells no els ha anomenat, igual que ha
fet amb l’equip de govern i els companys, volen dir-li que han estat còmodes amb ella, ha estat
una persona amb la que han parlat i ha estat molt fàcil entendre’s, a més ha estat sempre molt
correcte i els sap molt greu que deixi la regidoria.
La Sra. Santander li agraeix les seves paraules i li diu que ella ha fet un agraïment a tothom,
però potser ho ha dit fluixet degut a l’emoció.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, adreçant-se a la Sra. Santander li diu que la relació que han
tingut ha estat curta però intensa, li agraeix molt la feina feta i li desitja el millor d’ara endavant i
que ja sap que el té aquí pel que vulgui igual que a la resta de companys.
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que es tracta d’un sentiment compartit, doncs tot i que han
passat moments de molta feina hi ha hagut col·laboració de tots s’han arribat a conèixer molt
en aquest temps, li desitja molta sort.
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat :

A FAVOR

VxV

U.I.PV.

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

2.- SOBREVINGUTS.
2.1.-

APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROCEDÈNCIA DE DEBATRE UN
ASSUMPTE NO INCLÓS A L’ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

En virtut del què disposa l’article 5.6 del Reglament orgànic municipal, i articles 97.3 i 91.4 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa que s’apreciï la urgència per a
debatre la proposta d’aprovació del calendari fiscal de 2017, així com de la modificació del
termini d’ingrés en voluntària de la taxa del subministrament de l’aigua del 4t. trimestre de
2016, assumpte no inclòs a l’ordre del dia de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la
Corporació, a celebrar el dia 27 d’octubre de 2016.
Es sotmet a votació la urgència de la procedència de debatre la següent proposta i s’aprova per
unanimitat.
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A FAVOR

VxV

U.I.PV.

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

2.2.-

PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI
FISCAL DE L’EXERCICI DE 2017 I DE LA MODIFICACIÓ DEL TERMINI D’INGRÉS EN
PERÍODE VOLUNTARI DELS INGRESSOS PER REBUT(PADRONS) DE LA TAXA
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE 2016.

Atès que la normativa reguladora dels terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per
rebut (padrons) ha de ser objecte de modificació, obeint a l’adaptació de les dates hàbils del
calendari de 2017.
Tanmateix el termini d’ingrés en període voluntari del quart trimestre de 2016 de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, establert en les dates del 30 de desembre de 2016 al 2 de
març de 2017, amb la premissa que el càrrec en compte dels valors domiciliats es realitzaria a
primers del mes de març de 2017, segons el Calendari Fiscal del 2016 aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió del 29 d’octubre de 2015, s’ha de modificar ja que l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb posterioritat a la data d'aprovació del
calendari fiscal, ha establert el criteri de que els valors domiciliats dels càrrecs amb data d'inici
cobrament compresa entre els dies 21 i 31 es carregaran en compte al mes següent a l'inici del
període de cobrament voluntari.
L'aplicació d'aquest nou criteri al càrrec del quart trimestre de l'aigua provocaria que, si no es
modifica aquest termini de cobrament, el càrrec en compte dels valors domiciliats es produiria a
primers de gener de 2017, just un mes després del càrrec del rebut del tercer trimestre.
Vist que el que disposen l’article 62.3 de la Llei 58/2003, general tributària, articles 23, 24 i 25
del Reial Decret 939/2005, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació i article 15 de
l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del ingressos de dret públic
municipals.
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent

ACORD
PRIMER.- Aprovar el Calendari Fiscal i període de pagament en voluntària dels tributs i altres
ingressos de naturalesa pública de notificació col·lectiva i periòdica corresponents a
l’exercici 2017, que seguidament es detalla:

Concepte

Descriptiu
1 IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO
1 DOMICILIATS
1 IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS

Data Inici Vol.

Data Fi Vol.
02/05/2017

02/05/2017

04/07/2017
03/07/2017

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS

04/09/2017

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS

02/11/2017
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2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

01/09/2017

02/11/2017

3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA

21/03/2017

23/05/2017

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

15/09/2017

15/11/2017

11 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS

24/05/2017

25/07/2017

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1

02/05/2017

04/07/2017

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2

01/09/2017

03/11/2017

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 1R TR.

11/04/2017

13/06/2017

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 2N TR.

11/07/2017

13/09/2017

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 3R TR.

10/10/2017

12/12/2017

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 4T TR.

10/01/2018

13/03/2018

SEGON.-

Aprovar la modificació de les dates d'inici i fi del termini de pagament en període
voluntari del concepte que tot seguit es detalla, passant a ser les dates que
s'indiquen:

Càrrec

Any

Concepte

1016748

TAXA PER SUBMINISTRAMENT
2016 D'AIGUA - 4T TRIMESTRE

Data inici
voluntària
02/01/2017

Data fi
voluntària
06/03/2017

TERCER.- Procedir a les modificacions informàtiques que permetin portar a terme el
cobrament en les dates indicades i als efectes de les publicacions que s'escaiguin.
QUART.-

Publicar l’anunci d’aprovació de la modificació període de pagament en voluntària la
de la taxa pel subministrament d’aigua potable del quart trimestre de 2016 , al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler, al Portal de la Transparència de la pàgina
Web de l’Ajuntament i a la revista municipal.

CINQUÈ.- Comunicar el present l’acord, de la modificació període de pagament en voluntària la
de la taxa pel subministrament d’aigua potable del quart trimestre de 2016 , a
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal que ho publiqui
al Butlletí Oficial de la Província i a la seva seu electrònica .

Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que, com ja saben, la Sindicatura de Comptes va
detectar que a molts ajuntaments es cobraven els rebuts sense respectar el període de dos
mesos que hi ha de termini. La Diputació ha canviat el criteri de la data de càrrec i es modifica
per evitar que es solapin el tercer i quart trimestre de l’aigua del 2016, així ara el període de
voluntària que comença entre el 21 i el 31 del mes es carregarà el primer dia hàbil del mes
següent a l’inici del període de voluntària.
El Sr. Boada demana si això no estava ja així.
La Sra. Ríos respon que ara, al posar l’inici de voluntària al mes de gener, els rebuts que estan
amb data d’inici de cobrament entre l’1 i el 21 resultaria que la data de càrrec pels domiciliats
seria el primer dia del mes de la data de la fi del període de voluntària, o sigui al mes de març,
i sinó es faria al gener quedant dos rebuts molt junts. Segueix dient que, pel que fa al 2017, el
calendari fiscal ja està posat d’aquesta manera per tal que el quart trimestre del 2017 es cobri
al març de 2018.
Pren la paraula el Sr. Boada qui demana saber com estava posat al 2016.
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La Sra. Ríos respon que el període de voluntària començava el 21 de desembre, per tant el
cobrament hagués estat el primer dia hàbil del mes de gener. Per altra banda diu que després
de la Junta de Portaveus la Diputació els va passar la proposta del calendari fiscal en el qual
s’han pogut encabir els 4 trimestres de l’IBI, que és la modificació que han comentat abans de
l’ordenança.
El Sr. Boada pregunta perquè s’ha avançat l’últim pagament domiciliat de l’IBI, el de l’1 de
desembre, doncs creu que aquest s’hagués pogut deixar igual.
La Sra. Ríos respon que s’ha fet així per no fer-lo coincidir amb el tercer trimestre de l’aigua, i
com que els pagaments s’havien d’encabir a partir del mes de maig perquè la Diputació no els
deixava fer-ho abans i han hagut de posar 4 pagaments en tres trimestres.
El Sr. Boada diu que creu que l’últim rebut de l’IBI l’haguessin pogut tirar més enrere.
La Sra. Ríos torna a dir que no el volien fer coincidir amb el tercer trimestre de l’aigua. Segueix
dient que ara el que han guanyat és que els mesos de febrer i març, que és dur per les
famílies, no hi ha cap pagament.
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat:

VxV
A FAVOR

U.I.PV.

x

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

x

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.
3.1.-

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 26 DE SETEMBRE DE 2016, EL 3, 10 i 17
D’OCTUBRE DE 2016.
Es dona compte dels decrets relacionats.

3.2.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 306/2016, de 26/09/2016, al 347/2016,
de 19/10/2016), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 28/2016, de 14/10/2016, al 29/2016,
de 14/10/2016), (Serveis Municipals, el 47/2016, de 18/10/2016), (Sanitat i Consum, del
34/2016, de 04/10/2016, al 37/2016, de 06/10/2016), (Urbanisme, del 88/2016, de
23/09/2016, al 95/2016, de 18/10/2016), (Industria, Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, el 8/2016 de 28/09/2016), (Esports, del 8/2016, de 28/09/2016, al 9/2016, de
29/09/2016), (Educació, del 22/2016, de 26/09/2016, al 26/2016 de 17/10/2016), (Acció
Social, Cooperació i Solidaritat, del 45/2016, de 18/09/2016, al 49/2016, de
17/10/2016), (Cultura, Festes i Patrimoni, del 23/2016, de 11/10/2016, al 24/2016, de
17/10/2016), (Habitatge, el 3/2016 de 27/09/2016).

Es dona compte de les actes de les sessions esmentades, de les quals s’ha fet entrega
de la minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària.
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3.3.-

DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 331/2016, DE DEIXAR SENSE
EFECTE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL DEL CÀRREC DE REGIDORA I DE
LA CORRESPONENT RETRIBUCIÓ, I DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES
QUE PERCEBRÀ.

Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 166/2015, de 16 de juny de 2015, ratificat pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària del 9 de juliol de 2015, sobre determinació d'establiment
del règim de dedicació i retribucions de la regidora senyora Maria Luisa Santander Aguilar.
Atès que a l'esmentada resolució es va establir que la senyora Maria Luisa Santander i Aguilar
exerciria el seu càrrec de regidora en règim de dedicació parcial.
Atès que en data d’avui 10 d’octubre de 2016, la senyora Maria Luisa Santander i Aguilar, ha
presentat una instància, registre d’entrada núm. 004734, en la qual demana que amb efectes a
partir del 17 d’octubre de 2016 se la tingui per renunciada a exercir el seu càrrec en règim de
dedicació parcial i conseqüentment deixi de percebre els drets econòmics a favor seu per
retribuir-li la dedicació parcial i a la vegada que sigui donada de baixa en el règim de la
Seguretat Social.
Atès que la senyora Maria Luisa Santander Aguilar forma part de la plantilla de l’Ajuntament de
Terrassa a qui va sol·licitar i s’autoritzà la compatibilitat per exercir com a regidora de l’Ajuntament
de Vacarisses, essent l’activitat principal per la que optà la interessada la de l’Ajuntament de
Terrassa.
Vist el que disposa l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, i l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració pública.
Atès que per acord del Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, de data 9 de juliol de 2015, relatiu a
la creació i determinació de la composició de les Comissions Informatives de caràcter
permanent d'aquest Ajuntament, la senyora Maria Luisa Santender i Aguilar , en representació
del Grup Municipal MV-E, és membre, en la seva condició de vocal, de la Comissió
Informativa de Règim Interior, en la seva condició de vocal, i per delegació efectuada per
Decret de l’Alcaldia núm. 191/2015, de 10 de juliol, de presidenta de la Comissió Informativa
de Serveis Territorials, i en la seva condició de vocal de la Comissió Informativa de Servei a les
Persones.
Atès que a la sessió extraordinària celebrada pel Ple de la Corporació el dia 9 de juliol de 2015,
es donà compte del Decret de l’Alcaldia núm. 178/2015, de 19 de juny, de declarar constituïts
els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses , amb expressió concreta de la seva
representació, essent la senyora Maria Luisa Santander Aguilar la portaveu del Grup Municipal
MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E ).
Atès la senyora Maria Luisa Santander Aguilar és membre de la Junta de Govern Local,
designada per Decret de l’Alcaldia núm. 174/2015, de 18 de juny.
Per tot l’esmentat,
RESOLC
PRIMER.-

Que el regidora d'aquest Ajuntament senyora Maria Luisa Santander Aguilar,
en deixar d'exercir en seu càrrec de regidora en el règim de dedicació parcial ,
deixarà de percebre la retribució corresponent a la dedicació efectiva a la
mateixa, i es donarà de baixa en el règim de la Seguretat Social , amb efectes a
partir del dia 17 d’octubre de 2016, i des d’aquesta data percebrà assistències
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per la concurrència efectiva a òrgans col.legiats dels quals en forma part , pels
imports i segons els termes acordats a la sessió plenària del 9 de juliol de 2015.
SEGON.-

Donar trasllat de la present resolució a l’Ajuntament de Terrassa.

TERCER.-

Notificar aquest acord a la interessada.

QUART.-

Donar compte al Ple de la Corporació el punt primer d’aquesta resolució.

CINQUÈ.-

Evacuat el tràmit anterior se’n donarà publicitat al BOP i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament , a l’e-Tauler, i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament, pel
que fa a la renúncia al règim de dedicació parcial i l’establiment del que
percebrà per assistència a òrgans col·legiats.

Els regidors es donen per assabentats.

3.4.-

DONAR COMPTE
DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, com és habitual, vol donar les dades de l’atur, i diu que estan
al 16,9 % i que ha pujat un 1% , doncs els mesos d’estiu va baixar molt però ara ha repuntat
una mica, hi ha 422 desocupats, 30 menys que al setembre de 2015.
Per una banda informa que es van reunir amb el conseller de Sanitat, Sr. Comin, per
reivindicar-li una mica la situació sanitària a Vacarisses i li van comentar que el que els
agradaria és que les persones poguessin triar entre Terrassa i Manresa, que es fes una
ampliació del CAP i que Vacarisses passés a ser la capçalera de l’Àrea Bàsica perquè per
població és el que tocaria. Segueix dient que el Sr. Comin els va comentar que, pel que fa a
poder triar entre Terrassa i Manresa, estaven estudiant que pogués ser així però, no que es
pogués fer aleatòriament, sinó que cada persona triés una cosa o l’altra, però que fos per tot,
doncs per un tema de recursos han de saber dels 6.000 habitants potencials si aniran a
Terrassa o a Manresa. En relació a l’ampliació diu que també el van trobar receptiu, i que des
del Govern pensen que, donat el cas, potser l’ajuntament podria avançar els diners i que la
Generalitat els retornés, i pel que fa a ser capçalera, probablement és el més difícil, però el Sr.
Comín tampoc ho va veure malament tenint en compte que Vacarisses té 6.300 habitants i
entre Monistrol, Castellbell i Rellinars no arriben a aquests habitants.
Per altra banda diu que ahir va assistir a un acte unitari amb tots el partits polítics representats
excepte el Partit Popular, amb la Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM, totes les
cambres de Catalunya, el conseller, el president, l’alcaldessa de Barcelona.... per reivindicar
que l’Estat faci la transferència de Rodalies Renfe, tant dels trens com de les vies, les
catenàries i els diners, doncs sense diners és difícil de fer. Afegeix que els van donar dades
interessants, com per exemple que la puntualitat entre els Ferrocarrils Catalans i Rodalies és
abismal, entre d’altres conceptes.

5.- PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Serna qui comenta que s’han enterat de que els socis del poliesportiu han
rebut un rebut pel pagament de tres quotes de cop i volien saber si és cert i a què és degut.
Per altra banda, en relació al projecte d’urbanització del Ventaiol, demana que li expliquin una
mica com està el tema de la possibilitat de fer un projecte diferenciat entre el Ventaiol i La Creu.
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I per acabar, demanar saber com estan els ancoratges pels contenidors de Torreblanca II.
En relació als ancoratges la Sra. Sánchez respon que estan pendents de la seva fabricació,
però que creu que de cara a la setmana vinent ja els tindran tots i els aniran col·locant per
Torreblanca II i tota la Carena.
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació als rebuts del poliesportiu, aclareix que no son 3
mesos sinó 2, i explica que això és degut a que per un problema administratiu els mesos de
juliol i agost no es van poder passar els rebuts corresponents, i per tant ara han intentat repartir
aquests rebuts en el que queda d’any i que no suposi un cost tant important com seria si es
cobressin tots junts.
Pel que fa a l’urbanització del Ventaiol, el Sr. Alcalde informa que es tracta d’un tema que
s’està estudiant i que encara no saben el què.
Intervé el Sr. Boada qui demana que han obtingut de la publicitat del pavelló i camp de futbol.
Per altra banda, demana en què consisteix aquest arranjament de 70.000 € del camí del Mimó,
i si tenen algun ajut, doncs no creu que sigui un camí gaire transitat com d’altres d’aquí del
poble que s’estan deteriorant molt.
També els informa que amb aquesta empresa a la que li han concedit una llicència i que consta
a l’acta de la junta de govern van tenir molts problemes per sorolls i, per tant, tenia unes
mesures correctores.
El Sr. Alcalde li respon que les mesures correctores ja hi son i ja han deixat de fer sorolls.
El Sr. Boada pregunta quins son aquests residus perillosos que gestiona aquesta empresa.
Pren la paraula el Sr. Gibert, qui adreçant-se al Sr. Casas diu que un cop més han de
denunciar les males condicions del camp de futbol, on hi juguen nens i per tant s’ha d’intentar
protegir-los i que facin aquest esport amb la màxima seguretat. A continuació mostra unes
fotografies i segueix dient que les porteries del camp de futbol tenien una protecció que ara ja
no tenen i és molt perillós si hi caigués un nen de cap, i també la barana té ferros trencats.
Segueix dient que tot això ho han de vigilar molt, doncs té entès que un nen ha pres mal.
També diu que ara ja s’ha fet la compactació del camp, doncs ell va demanar que es fes en
l’anterior Ple.
Per altra banda diu que al camp tampoc hi ha farmacioles, i que ja saben que el Club Esportiu
té les limitacions que té, i és l’ajuntament qui ha d’estar-hi a sobre.
També, en relació al camp de futbol ,comenta que el darrer cap de setmana va veure que en
horari de partits hi havia un camionet xurreria ubicat dins del camp, i els agradaria saber si han
fet algun concurs públic o amb quin criteri han deixat que s’instal·li allà, i aprofita per demanar
com està el tema del bar del camp de futbol perquè aviat estaran al Nadal i haurà passat un
trimestre i segueixen sense bar.
Per altra banda, demana saber els costos de les captures de porcs senglars en gàbies a
Torreblanca II, doncs deuen ser elevats ,perquè els animals es capturen, es sacrifiquen i s’han
d’incinerar.
El Sr. Alcalde li respon que si ho tinguessin ja li haurien donat.
Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert, qui comenta que fa temps que el bar dels Caus està
tancat ,i com que allà hi havia un desfibril·lador que el van posar ells, li agradaria saber que se
n’ha fet, si s’ha canviat d’ubicació o està allà tancat sense utilitat.
També demana si han tingut reunions amb els comerciants sobre la peatonalització del nucli i,
si és aixì,voldrien saber el parer de la majoria d’aquests, si hi estan a favor o no.
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Torna a prendre la paraula el Sr. Boada qui explica que, a la comissió , la Sra. Santander ja li
va respondre la pregunta que ell va fer en relació als contenidors que entraven en la cantera,
però que com que ell va demanar-ho al Ple vol que la resposta també consti en l’acta del Ple,
doncs els consta que encara van entrant contenidors.
Pren la paraula la Sra. Ríos qui, en relació als desfibril·ladors, explica que es va fer un
contracte de manteniment amb una empresa perquè no se n’havia fet cap des de que es van
comprar, i aquest estiu es va fer la revisió de tots els aparells i, el del bar dels Caus, com que
la Policia havia fet demanda d’un altre desfibril·lador pel cotxe de la patrulla, el van donar a la
Policia i, el dia que el bar dels Caus s’obri, intentaran demanar-ne un altre.
En relació a la llicencia d’activitats de l’empresa Inversiones Asociadas Generales la Sra.
Santander llegeix el que diu la proposta
“Vist que la capacitat de gestió i d’ emmagatzematge de residus és de:
- residus a valoritzar: ferralla,
- residus perillosos a transferir: bateries
- residus no perillosos a transferir: equips elèctrics i electrònics”
El Sr. Boada diu que el que ell no sap és si aquest tipus de materials es poden posar allà.
La Sra. Santander respon que ella no sap de quin tipus de bateries es tracta, però que el tècnic
ha dictaminat favorablement.
Per altra banda, en relació a la cantera, explica que es va obrir un expedient perquè es llençava
runa i els mossos d’esquadra van denunciar-ho i l’Agència de Residus de Catalunya va obrir un
expedient sancionador. Segueix dient que s’ha tornat a informar a l’inspector que porta
l’expedient sancionador de que novament hi estan abocant i a la Policia Local els va demanar
que enviessin fotos per sancionar-los de nou i demanar-los que tanquin, i el que no sap és
quants temps triga.
El Sr. Boada li pregunta si poden seguir tirant.
La Sra. Santander respon que suposa que si, doncs si des de l’Agencia de Residus amb un
expedient obert i l’inspector ha informat que està passant això, i no els han paralitzat....
El Sr. Boada diu que les activitats son cosa nostra.
La Sra. Santander diu que com que hi ha una administració superior que hi està treballant el
que ells fan només és informar, tal com els van demanar.
El Sr. Boada explica que si l’expedient el té la Generalitat, cobrarà la Generalitat, ara si
l’ajuntament de Vacarisses els va sancionant per cada contenidor tirat, cobrarà l’ajuntament.
La Sra. Santander respon que en aquest cas és la Generalitat la que ha dit que se
n’encarregava per no actuar les dues administracions per la mateixa situació, doncs els van dir
que era incompatible que denunciessin els uns i els altres.
Pel que fa al camp de futbol, pren la paraula el Sr. Casas qui explica que, del tema de la
barana, els van avisar dilluns però no es va poder soldar ahir degut a la pluja, però en principi
aquesta setmana ha de quedar resolt. Pel que fa als protectors diu que va ser la Federació
Catalana la que els va fer treure perquè desvirtuaven els partits.
En relació a les farmacioles diu que n’hi ha 9 a la caseta, plens de tot el material que es
necessita, gel, pomades... doncs ho han anat a comprovar.
El Sr. Boada pregunta si potser no tenien claus de les farmacioles.
El Sr. Casas respon que no ho sap, doncs el material el tenen ells, igual que les claus.
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Intervé el Sr. Alcalde qui diu que vol fer un incís, i que quedi clar que el Club Esportiu és una
entitat privada, doncs molta gent confon coses, per exemple l’ajuntament no va pas a veure si
els Gegants tenen farmacioles, s’ho han de gestionar ells mateixos, i veu que hi ha gent que
barreja les responsabilitats del club esportiu amb les responsabilitats de l’ajuntament.
Segueix dient que l’anterior equip de govern va decidir que el Club Esportiu no estava ben
gestionat i que l’ajuntament portaria els números, i ara s’estan desencadenant temes de fitxes i
altres que haurien de gestionar ells, i no ho estan fent i acaben passant la responsabilitat a
l’ajuntament.
Pel que fa al nen que va caure, explica que el regidor d’esport va parlar amb el pare i aquest li
va dir que el nen es va entrebancar amb la xarxa i es va donar el cop.
El Sr. Gibert diu que es va donar el cop amb la porteria.
El Sr. Alcalde respon que va ser amb el pivot.
El Sr. Boada explica que el que ells es van trobar és que les persones que gestionaven el Club
Esportiu els van dir que el futbol base no els importava per res i que ho volien deixar, és per
això que els van demanar si podia gestionar-ho la regidora d’esports i van arribar a l’acord de
que l’ajuntament gestionaria el futbol base i el Club Esportiu només el futbol sala i que la
subvenció que es donava, que era molt baixa, seria pel futbol sala. Afegeix que el futbol base el
que sí que necessitava era la signatura del President i Vicepresident del Club, doncs el nom
seguia essent el mateix, explica que van fer-ho així per tal que el futbol base no es perdés.
Segueix dient que, quan ho gestionava el Sr. Serna, funcionava bé, però s’hi ha d’estar a
sobre, i ara si han estat sense tècnic d’esports i ningú sap de que va...
El Sr. Alcalde explica que si ara vingués el Club De Korfball o els Gegants i demanessin també
que l’ajuntament els gestionés econòmicament....
El Sr. Boada diu que aquest cas és diferent.
El Sr. Alcalde respon que el Club Esportiu i el de Korfbal no tenen res de diferent, a més
afegeix que el Club Esportiu portava 25 anys funcionant per ell mateix amb la subvenció que
rebien.
El Sr. Gibert diu que, quan veus que hi ha una entitat privada que ni sap ni vol gestionar-ho,
l’obligació de l’ajuntament és vetllar perquè el futbol base funcioni a Vacarisses, i suposa que
ells també ho estan fent. Afegeix que la Federació pot dir el que vulgui , però si cau un nen i es
pica allà es mata, per tant si la Federació diu que no pot haver-hi aquelles proteccions el que
s’ha de fer es canviar les porteries, doncs no pot ser que tinguin els nens de Vacarisses jugant
en aquestes condicions.
Segueix dient que quan ells governaven havia vingut alguna persona a demanar-los que
arreglessin una petita “rebaba” i se la va atendre i es va arreglar.
El Sr. Alcalde diu que si ve un àrbitre i diu que no es pot jugar un partit, perquè les proteccions
desvirtuen el joc, han de treure-les.
El Sr. Gibert torna a dir que si això és així el que han de fer és canviar el sistema de porteries.
El Sr. Alcalde torna a explicar que el regidor va parlar amb el pare del nen i aquest li va dir que
s’havia entrebancat.
El Sr. Gibert diu que no està parlant d’aquest cas, sinó que pot passar-ne algun altre, i que no
parla d’un cas particular, sinó de tot el conjunt, i és la seva obligació controlar les seves
instal·lacions perquè allà hi ha una activitat i el responsable en tot cas és el regidor d’esports.
Explica que en el cas d’aquell nen que es va matar a ell li van demanar presó, però se’n va
escapar perquè va poder certificar que aquelles porteries havien estat clavades.
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Intervé la Sra. Serra qui comenta que la persona que es va queixar per la “rebaba” era ella
mateixa,perquè els seus fills juguen a futbol i el que passava és que la secció del final de la
barana estava tallada i quedava a l’alçada del cap dels nens, i per tant era tant perillós com
això.
El Sr. Boada diu que això ja no els hauria d’arribar a ells.
La Sra. Sánchez respon que ho han tret ells.
El Sr. Alcalde torna a dir que hi havia farmacioles, que les porteries estan com mana la
Federació, tot i que ho revisaran, però vol deixar clar que hi ha una gestió privada d’un Club.
Afegeix que l’any passat es van trobar ell, el regidor i un treballador un divendres a les 7 del
vespre passant fitxes, i que a ell li va amb el sou, però li va saber molt greu pel treballador.
El Sr. Serna aclareix que ells van intentar reconduir el tema econòmic que se’ls havia anat de
les mans i creu que van aconseguir-ho.
El Sr. Alcalde torna dir que es tracta d’una entitat privada que ha de tenir una gestió privada i, si
més no, que al primer entrebanc senyalin cap amunt, no toca.
El Sr. Serna respon que els problemes comencen quan a una entitat privada li dones 30.000 €
de subvenció, perquè no estan ni capacitats ni tenen la intenció de gestionar i justificar aquests
diners, i sinó fos així ells no tenien cap necessitat d’agafar una responsabilitat que no els
tocava.....
El Sr. Alcalde diu que a això és al que ell es refereix i que com ja sap , l’estat cada vegada
controla més les entitats.
Intervé la Sra. Rios qui, adreçant-se al Sr. Gibert , li diu que no li desitja a ningú el que va
passar ell. Afegeix que l’Administració, Hisenda i Seguretat Social cada vegada pressionen
més als clubs, que estan condemnats a desaparèixer si l’administració no els dona un cop de
ma, per tant entén que en una situació crítica del club se’ls ajudés, però creu que hauria de ser
temporalment, doncs després es poden trobar altres entitats que els demani el mateix i que, a
més, ara Inspecció controla molt aquestes coses i l’ajuntament hi ha coses que no pot fer, per
tant creu que la gestió haurà de tornar al Club.
Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que el propietari del camionet que es posa al camp de
futbol va sol·licitar-ho ell mateix, doncs l’anterior temporada, amb el bar funcionant, ja havia
demanat posar-se a la porta i per proximitat es va acordar que es posés més lluny, per tant han
pensat que era una solució temporal fins que el bar torni a estar en marxa.
El Sr. Boada diu que els han demanat si s’havia fet el concurs perquè no sabien si es tractava
d’una cosa fixa o tempora, i que creu que seria una bona solució.
La Sra. Serra li respon que n’hi ha de millors de solucions.
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a la vianantització del nucli, diu que els comerciants fa unes
setmanes els van fer arribar un escrit amb un seguit de propostes que ells han fet arribar a
Diputació, i avui mateix els han contestat per correu electrònic, però encara no ha pogut mirarse’l, però en breu es reuniran amb ells i posaran en comú les diferents opcions que hi hagi.
El Sr. Gibert demana si poden tenir més informació al respecte.
El Sr. Casas diu que es tracta d’un document signat per 10 comerciants en el que aporten un
seguit de propostes al projecte de vianantització.
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El Sr. Alcalde aclareix que el que donen son idees alternatives.
El Sr. Gibert pregunta quan tenen previst posar-ho en marxa.
El Sr. Casas respon que tenien previst començar a l’octubre però que a la Diputació se’ls ha
endarrerit i tant aviat com sàpiguen alguna cosa més els informaran.
El Sr.Martí Llorens abandona la sala de plens a les 22:10 hores.
Pren la paraula el Sr. Salame qui en relació a la publicitat diu que ho porten des de
Comunicació i Esports i son 100 € les pancartes de fora i 150 € les de dins, tot i que en el
proper Ple l’informaran millor.
El Sr. Boada diu que la pregunta que ell volia fer és si s’han de pagar els 150 € a les arques
municipals o ho gestiona directament el Club.
El Sr. Salamé respon que l’ajuntament.
Torna prendre la paraula el Sr. Salamé qui, en resposta a una pregunta del Sr. Gibert a
l’anterior Ple en relació a les incidències i tipologies d’aquestes que els havien arribat per
l’aplicació de mòbil municipal, diu que a data 20 d’octubre eren 68 incidències, de les quals 17
van estar entrades com a abocaments, 11 com a contenidors, 1 com a enllumenat, 8 com a
fuites, 3 com a mobiliari urbà, 5 com a parcs infantils, 6 com a paviment de via pública i 17 com
a altres.
En relació al projecte del Mimó el Sr. Alcalde explica que es tracta d’una subvenció especifica
per arranjament de camins d’aquesta tipologia.
El Sr. Boada demana si es tracta d’una subvenció del 100%.
La Sra. Santander respon que sí, que els arranjaments funcionen d’aquesta manera, urbanisme
fa la proposta, després estudien què cal fer i ho fan.

Essent les vint-i-dos hores i dotze minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT,

Antoni Masana i Ubach

EL SECRETARI,

Joan Amengual i Tomé
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