
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 27 DE
DESEMBRE DE 2016

Vacarisses,  27  de  desembre  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
Albert Salamé i Sabater
Pere Casas i Ardanaz
Mariana Ríos López
Clara Fuster Ramon 3ª  tinent d’alcalde
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla Sangrà
Pedro Roque Serna González
Juan Pablo Garrido Sánchez

Excusa la seva absència el Sr. Martí Llorens i Morraja

Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.

O R D R E     D E L      D I A

1.- PART RESOLUTÒRIA.

1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 24 DE
NOVEMBRE DE 2016 .

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

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   
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1.2.- PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  DE  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA
NÚM. 393/2016, DE 25 DE NOVEMBRE DE 2016, D’ESTABLIMENT DELS DRETS
ECONÒMICS  DE  LA REGIDORA CLARA FUSTER  RAMON,  D’ACORD  AMB  EL
RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE RETRIBUCIONS.

Per l’Alcaldia es dictà el Decret núm. 393/2016, de 25 de novembre de 2016, amb el contingut
literal següent:

“Atès que la senyora CLARA FUSTER RAMON prengué possessió del càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Vacarisses a la sessió plenària celebrada el 24 de novembre de 2016, resulta
indispensable  procedir  a  l'establiment  del  seu  règim  de  dedicació,  especialment  tenint  en
compte les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 391/2016, de data 25
de novembre de 2016 ,   així com el seu règim de retribució.

Tanmateix, per el Decret de l'Alcaldia núm. 392/2016, de 25 de novembre de 2016, s’ha resolt
nomenar la senyora Clara Fuster Ramon membre de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Vacarisses.

Atès  que  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  75  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les bases del règim local, la Llei 14/2000 de 29/12, en concordança amb l'article
166.1 i 162 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya  amb  l'article  13  del  Reglament  d'organització,
funcionament  i  règim jurídic  de les entitats locals,  aprovat per Decret 2568/1986,  de 28 de
novembre, els membres de les Corporacions Locals  tenen el dret de percebre retribucions per
l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial així
com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació,
amb els límits establerts a l’article 75 bis e la Llei 7/1985 .

Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
estableix que l’acord plenari de determinació dels càrrecs que portin aparellada  la dedicació
parcial i de les seves retribucions, hauran de contenir el règim de dedicació mínima necessària
per a la percepció de dites retribucions. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, tenint en compte que la regidora delegada ha començat a exercir
el seu càrrec en data d’avui,  25 de novembre de 2016, en virtut del decret de l’alcaldia de
delegació de competències núm. 391/2016 del mateix dia, i atès que la regidora amb dedicació
parcial ha d’ésser donada d’alta a la S.S. al codi de compte de cotització de l’Ajuntament.

Per tot l’esmentat 

H E  R E S O L T

PRIMER.- Establir  que  amb efectes  del  dia  25  de  novembre  de  2016,  la  membre  de  la
Corporació que a continuació es relaciona exercirà el seu càrrec en el règim de
dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació parcial a les tasques pròpies del
seu càrrec, amb les retribució bruta anual que es determina, la qual inclou catorze
pagues,  dotze  corresponents  a  les  diferents  mensualitats  de  l'any  i  les  dues
restants  corresponents  a  les  mensualitats  de  juny  i  desembre,  actualitzant-se
anualment en la quantia que determini la Llei de Pressupostos de cada exercici per
al personal al servei de l’administració, i donar-la d'alta  al Règim General de la
Seguretat Social: 
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CÀRREC I

REGIDORIES

NOM I COGNOMS
D. PARCIAL

REGIDORA DELEGADA:

• Medi Ambient i 
Sostenibilitat

• Habitatge

• Educació

MARIA CLARA FUSTER RAMON (mínim 32,83
hores

setmanals)

29.189,00€
bruts anuals

SEGON.- La  percepció  d’aquestes  retribucions  serà  compatible  amb  l’exercici  d’altres
activitats  retribuïdes,  públiques  o  privades,  en  els  termes  previstos  i  límits
establerts a l’article 75 bis e la Llei 7/1985 i el Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de
gener,  de  reforma  en  matèria  d’infraestructures  i  transports  i  altres  mesures
econòmiques, pel quals s‘incorpora una nova Disposició Addicional (90) a la Llei
22/2013,  de 23  de desembre,  de  Pressupostos Generals  de l’Estat  per  a l’any
2014, i en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

TERCER.- Notificar  aquest  acord  a  la  interessada,  fent  constar  a  aquells  que  ha  estat
designada  per  desenvolupar  el  seu  càrrec  en  règim  de  dedicació  parcial,  que
s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectada de no manifestar res al respecte
dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

QUART.- Sotmetre a ratificació del ple de la corporació l’acord referent a la retribució del
càrrec  amb dedicació parcial i règim de dedicació . 

CINQUÈ.- Evacuat el tràmit anterior, publicar al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a
l’e-Tauler i al Portal de Transparència l’ acord de determinació de la membre que
realitzarà les seves funcions amb dedicació  parcial, les seves retribucions i règim
de dedicació .”

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de
desembre de 2016, va dictaminar favorablement.

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

A C O R D

PRIMER.- Ratificar  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  393/2016,  de  25  de novembre de 2016,
relatiu  a l’establiment  dels  drets  econòmics a favor  de  la  regidora  Clara Fuster
Ramon, d’acord amb el règim de dedicació i de retribucions .

SEGON.- Publicar al BOP ,  al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  a l’eTauler i al Portal de la
Transparència els acords de determinació de la regidora delegada que realitzarà
les  seves  funcions  amb dedicació  parcial,  les  seves  retribucions  i  el  règim  de
dedicació.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que aquest tema ja es va tractar en comissions, però
pregunta si volen comentar alguna cosa.

El Sr. Serna diu que hi estan d’acord i que per tant hi voten a favor 

El Sr. Boada diu que no hi tenen res a dir i que s’abstenen.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

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

A FAVOR X X X X

EN CONTRA

ABSTENCIONS  x  

1.3.- PROPOSTA DE  L’ALCALDIA DE  NOMENAMENT  DE  LA REGIDORA SENYORA
CLARA  FUSTER  RAMON  COM  A  REPRESENTANT  DE  LA  CORPORACIÓ  EN
ENTITATS  I  ORGANISMES  DELS  QUALS  FORMA  PART  L’AJUNTAMENT  DE
VACARISSES.

Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 391/2016, de 25 de novembre de 2016,  es va resoldre
efectuar a favor de la regidora  Clara Fuster Ramon, una delegació general d'atribucions de
gestió i resolució dels assumptes de les regidories de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge, i
Educació.

Vist que segons disposa l’art.22.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i 52.2.b) i 62.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l’atribució de competències
al Ple per a l’adopció d’acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, així
com per a la creació d’òrgans de participació sectorial.

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de
desembre de 2016 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent

A C O R D

PRIMER.- Nomenar la senyora Clara Fuster Ramon , per la seva condició de regidora de Medi
Ambient  i  Sostenibilitat  ,  representant   de  l’Ajuntament  de  Vacarisses  com  a
membre de 

Agrupació de Defensa Forestal de Vacarisses-Rellinars
Associació Xarxa Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat
Associació de Propietaris “Entorns de Montserrat”
Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat

SEGON.- Notificar el nomenament a la interessada i  òrgans afectats.

TERCER.- Donar publicitat dels presents acords al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de
Vacarisses.
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El  Sr.  Alcalde  explica  que  amb  la  proposta  es  tracta  de  nomenar  a  la  Sra.  Clara  Fuster
representant de l’ajuntament com a membre d’aquestes entitats.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI

La Xarxa de Municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i ciutats de Catalunya
impulsin  polítiques  públiques  adreçades  a  avançar  en  el  respecte  i  reconeixement  de  les
diverses identitats i expressions de gènere, així com de les diverses orientacions afectives i
sexuals, lluitant obertament contra la LGTBIfòbia, tot coordinant-se per assolir aquests objectius
d’una manera col·laborativa i eficient.

Considerant que els seus objectius són:

� Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin:

� El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i
sexuals.

� La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat.

� La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia,  la intersexofòbia i la 
bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió.

� La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la comunitat lgtbi.

� Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI:

� Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals.

� Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat de gènere i 
LGTBI en l’àmbit municipal.

� Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de govern
en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat afectiva- sexual.

� Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els municipis
integrants de la Xarxa.

� Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera 
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mancomunada.

� Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball.

� Difonen informació rellevant vinculada amb la temàtica.

� Fomentar  que  les  polítiques  públiques  incorporin,  transversalment,  la  perspectiva  de
gènere i la diversitat lgtbi en les seves fases i els diversos àmbits competencials:

� Formant al personal dels ajuntaments i entitats locals en la temàtica LGTBI.

� Articulant les accions necessàries per desenvolupar les polítiques LGTBI en funció de la
realitat municipal específica (taules de treball, consells, plans o programes).

� Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI.

Considerant,  a  més,  que  cal  una  gestió  local  de  les  polítiques  LGTBI  consensuada  i
compromesa amb el respecte a la igualtat com a una condició necessària per a l’assoliment de
la plena ciutadania i el desenvolupament democràtic.

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida el dia 19 de desembre de
2016, va dictaminar favorablement,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses a la Xarxa de Municipis LGTBI.

SEGON.- Adquirir el compromís de:

Fomentar  la  igualtat  i  el  dret  de  totes  les  persones  a  la  lliure  expressió  de  la  diversitat
identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa pública
dels mateixos

Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia
i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats.

Generar  els  mecanismes  oportuns  en  els  diferents  àmbits  d’actuació  municipal  tot  posant
èmfasi en:

La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions de gènere i a les
diverses orientacions afectives i sexuals.

Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia de manera
continuada i des de els diversos àmbits d’actuació municipal.

Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i LGTBI
amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat.

TERCER.- Nomenar  com  a  representant  el  senyor  Antoni  Masana  I  Ubach,  en  qualitat
d’alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses i qui té reservades les competències en
material de Polítiques d’Igualtat.

QUART.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI.
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Intervé el Sr. Alcalde qui explica que, des de la regidoria ,es proposa l’adhesió de l’ajuntament a
la Xarxa de Municipis LGTBI,  que va començar a Cerdanyola, Montcada i a la que s’hi han
anat afegint diversos pobles i ciutats de Catalunya , amb els objectius de respecte a la pluralitat
d’expressions  de gènere  i  a  les  diverses orientacions  afectives  i  sexuals,  la  defensa de la
igualtat i la lliure expressió de la diversitat, la defensa de l’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia,
intersexofòbia i bifòbia,  sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió i la reparació dels dèficits de
reconeixements que històricament ha patit la comunitat LGTBI.
Per acabar diu que es tracta de posar a les persones per davant,  amb els mateixos drets i
condicions.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.5.- PROPOSTA  DEL  REGIDOR  D’ESPORTS  D’APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE
EXECUTIU  “INSTAL·LACIÓ  D’UNA  CALDERA  DE  BIOMASSA  AL  PAVELLÓ
POLIESPORTIU DE VACARISSES”.

El projecte executiu per a la  “INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA AL PAVELLÓ
POLIESPORTIU  DE  VACARISSES”,  elaborat  per  SUNO  Enginyeria  de  Serveis  Energètics
SCCLP,  en data  setembre de 2016,   amb un pressupost execució per contracta de 146.173,82
euros (pressupost d’execució material  de 101.516,65 euros , despeses generals de 13.197,16
euros ,  benefici  industrial   de 6.091,00, IVA 21% 25.369,01 euros), conté els elements legals
necessaris exigits per l'article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

Aquest  projecte,  en  virtut  del  que  disposa  l’article  36.1  del  ROAS,  ha  estat  informat
favorablement pels serveis tècnics municipals.

El projecte té com a objectiu la redacció de les condicions tècniques per a la instal.lació d’una
caldera de biomassa de 150 Kw que subministri aigua calenta per a la calefacció i aigua calenta
sanitària a l’edifici Poliesportiu de Vacarisses.  Es tracta d’una actuació adequada per assollir
polítiques mediambientals i energètiques associades al compromís per mitigar l’impacte humà
del canvi climàtic, a més de tenir una incidència molt positiva a nivell econòmic.

Vist que el procediment per a l’aprovació del projecte es subjecte a l’establert a l’article 235 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya  i articles 37 i 38 del ROAS.

En virtut de l’article 22.2.ñ, la competència per a l’aprovació del projecte correspon al Ple de la
Corporació, atès que la inversió no estava prevista al pressupost.

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 19 de
desembre de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del
següent
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A C O R D

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte executiu per a la “INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE
BIOMASSA AL PAVELLÓ  POLIESPORTIU  DE VACARISSES”,  elaborat  per  SUNO
Enginyeria  de Serveis  Energètics  SCCLP,  en  data  setembre de 2016,    amb un
pressupost execució per contracta de 146.173,82 euros (pressupost d’execució material
de 101.516,65 euros , despeses generals de 13.197,16 euros ,  benefici industrial  de
6.091,00,  IVA 21% 25.369,01  euros),  el  qual  conté  els  elements  legals  necessaris
exigits per l'article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

SEGON.- Sotmetre  l'expedient  i  l'acord  d'aprovació  inicial  del  projecte  a  informació  pública,
anunciant-ho  al  tauler  d’edictes  de  l’Ajuntament,  a  l’eTauler  i  al  Portal  de  la
Transparència,   pel període de 30 dies hàbils, per tal que qui es consideri interessat
pugui  presentar  les al·legacions que cregui  oportunes.  Transcorregut  aquest  termini
sense haver-se presentat reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament, amb caràcter
automàtic.

Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que es tracta de l’aprovació inicial del projecte executiu per
a la instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló poliesportiu. Afegeix que els terminis son molt
justos i que l’empresa que va fer el projecte va patir un retard en l’entrega.

Intervé el  Sr.  Serna qui  demana saber  com es finançarà l’obra  i  per  quan tenen previst  que
s’instal.li.

El Sr. Casas explica que el cost d’instal.lació de la caldera és de 146.172 € i que la subvenció pot
arribar a cobrir el 80 %, per tant a l’ajuntament li faltaria cobrir el 20 % restant.

Pren la paraula el Sr. Boada qui demana quines altres propostes s’han estudiat,  segons diu el
projecte executiu.

El  Sr.  Casas  respon que les  propostes  que es  van estudiar  van ser  :  la  càrrega de  pelets,
d’ubicació, com fer la connexió  de l’aigua (si posant la caldera a dalt i l’alimentació a baix on hi ha
actualment el bar...). Aclareix que, definitivament, es va triar l’opció més senzilla, que la càrrega fos
a la  mateixa  alçada que el  camp de futbol,  igual  que totes  les  canonades  d’aigua entressin
directament al poliesportiu per sota terra evitant fuites de calor en el recorregut.

El Sr. Boada diu que ells creuen que no és el millor lloc, tot i que sigui el més fàcil ara, doncs si un
dia es fessin al camp de futbol els vestuaris havien d’anar allà, i per tant en un futur pot hipotecar
els vestidors del camp de futbol o haver de moure’s la caldera.

El Sr. Casas respon que ells ho van estar valorant i van triar precisament aquest lloc perquè és el
de més fàcil accés pel camió per al subministrament dels pelets.

El Sr. Boada diu que ells no creuen que sigui el millor lloc, doncs si la sitja la posen a 5 o 6 metres
de la carretera, el camió sortirà quan aboqui.

El Sr. Casas insisteix que es va mirar la millor opció,la més pràctica i la més econòmica, doncs fer
un mur de contenció pujava el cost.

El Sr. Boada respon que ja n’hi ha un de fet al costat de les escales.

El Sr. Casas diu que d’aquest de les escales s’aprofitarà un tros.

El Sr. Boada diu que no, que se’n fa un de nou, i que les escales quedaran entremig d’un mur que
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ja existeix i que, per tant, es podria haver aprofitat el mur vell. Afegeix que a ell li hagués agradat
veure les altres opcions alternatives.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

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

A FAVOR X X X X

EN CONTRA X

ABSTENCIONS   

1.6.- PROPOSTA DE  LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ  PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.  1,  REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES, I DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE
LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

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.

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.

Les ordenances fiscals que es proposen modificar són la núm. 1, reguladora de l’Impost sobre
Béns Immobles, i la núm. 9, reguladora de la Taxa per expedició de documents.

Els canvis introduïts als textos de les ordenances fiscals esmentades consisteixen en la fixació
d’un nou tipus de gravamen de l’impost de l’IBI,  i  introducció d’una nova taxa que reguli  la
venda del símbol “Bandera municipal”. 

En aquest sentit, les modificacions proposades obeeixen a:

Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

Es  modifica  el  tipus  de  gravamen  dels  béns  urbans,  en  general,  exceptuant  els  tipus
diferenciats ( ús industrials) de l’IBI, establint  el 0,854 per cent . Fou sol.licitada l’aplicació de
coeficients d’actualització de valors cadastrals a l’exercici  2017 , que la Direcció general del
Cadastre va proposar incorporar al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per
2017. En data 1 d’octubre de 2016 fou publicat al BOE la “  Orden HAP/1553/2016, de 29 de
septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación
los  coeficientes  de  actualización  de  los  valores  catastrales  que  establezca  la  ley  de
presupuestos generales del Estado para el año 2017”,  en que aprova la relació de municipis
que compleixen el que disposa l’article 32.2 de Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari i,
pel cas del municipi de Vacarisses,  l’any de l’entrada de vigor de la ponència de valors total és
el 2001. El Reial Decret –Llei 3/2016, de 2 de desembre, publicat al BOE el 3 de desembre de
2016, en el seu article 7 , fixa els coeficients d’actualització per aquells municipis que estan
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inclosos en l’ordre anterior, i pel que fa al municipi de Vacarisses li correspon el coeficient del
1,03. L’Ajuntament de Vacarisses a l’acollir-se  al coeficient d’actualització de valors cadastral
pot aprovar i publicar els tipus de gravamen d’IBI fins l’1 de març de 2017, tal i com determina
la disposició addicional tretzena  del Reial Decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de els Hisendes Locals.

Per tant, atès que la voluntat municipal és que no augmenti la quota íntegra de l’impost , que és
el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen ( la base liquidable serà el resultat
de practicar en la base imposable, que està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,
les reduccions que legalment s’estableixin), el tipus de gravamen vigent del 0,88 ha d’esdevenir
el 0,854 per cent. 
Es veuen afectats per la modificació el punt 2.1 de l’article 7 i la disposició final.

Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per expedició de documents

S’incorpora una nova taxa que regula la venda de reproduccions, en roba i mides de 60x90 cm,
del símbol municipal “Bandera del municipi”.
Es veuen afectats per la modificació el Títol, afegint “i símbols municipals”,  els articles 2, 3, 4, 5
i 6 i la disposició final.

Vist el’ informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, i verificat que, en relació a la taxa per prestació de serveis públics o
realització  d’activitats  administratives  de  competència  local,  que  s’imposa,  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.

Vist que l'article 22.2.d  de la Llei reguladora de les bases del règim local  atribueix al Ple la
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple.

Vistos els informes favorables de Secretaria i d’Intervenció,  i atès que la Comissió Informativa
de  Règim  Interior,  en  sessió  celebrada  el  dia   19  de  desembre  de  2016  va  dictaminar
favorablement, es proposa al Ple l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’
Ordenança Fiscal  núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles,  així
com el seu text refós. 

SEGON.- Aprovar   provisionalment   la  modificació  de  l’ordenança  fiscal  núm.  9,
reguladora de la Taxa per expedició de documents,  així com el seu text refós.

TERCER. - Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler , a la pàgina
Web  i  al  Portal  de  Transparència  de  l’Ajuntament  els  anteriors  acords
provisionals,  així  com els  textos  complerts  de les   modificacions,   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  ,  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.
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QUART.- Els acord definitius en matèria de modificacions de les Ordenances , així com
els  seus  textos  refosos  aprovats,   serà  objecte  de  publicació  en  el  Butlletí
Oficial  de la  Província de Barcelona, al  tauler  d’anuncis de l’Ajuntament ,  al
Portal de Transparència de l’Ajuntament i a l’eTauler.

Pren la paraula la Sra. Rios qui explica que, tal com van explicar a les comissions informatives i
al darrer Ple quan es van aprovar les ordenances fiscals, que l’ordenança reguladora de bens
immobles  segurament  hauria  de  patir  alguna  modificació  donat  que  es  van  acollir  a  la
regularització cadastral proposada pel govern central i que depenia dels pressupostos generals
de l’estat. Segueix dient que finalment ho van fer via decret i ara modifiquen l’ordenança per tal
de  compensar  aquesta  pujada  de  l’1,03  dels  valors  cadastrals,  tocant  el
tipus impositiu a la baixa, de manera que el ciutadà no ho noti en el rebut. Afegeix que el tipus
impositiu queda en un 0,854.
Per  altra  banda  comenta  que  també  es  modifica  l’ordenança  fiscal  número  9,  que  és  la
d’expedició  de  documents,  per  afegir  símbols  municipals,  donat  que  s’han  comprat  unes
banderes del municipi de Vacarisses que es posaran a la venda al preu de 9 €.

El Sr. Serna diu que no volen comentar res doncs estan d’acord en tot.

El Sr. Boada diu que l’impost sobre bens immobles comença a devengar l’1 de gener, i amb la
publicació han de donar 30 dies, per tant no sap si algú pot impugnar aquesta modificació per
fer la publicació després del 31 de desembre.

La Sra. Ríos respon que s’ha ampliat el termini per fer el padró, i el calendari fiscal ja el van
adaptar.

El Sr. Secretari aclareix que la Llei del cadastre ja contempla que es pugui fer la publicació,
únicament del tipus, fins el dia 1 de març.

El Sr. Boada diu que tot i així, com que ja van dir que no estaven d’acord amb la pujada dels
valors cadastrals, s’abstenen.

El  Sr.  Alcalde  afegeix  que  hi  ha  uns  3.000  municipis  a  tot  l’estat  que  han  fet  aquesta
regularització.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 

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

A FAVOR X X X X

EN CONTRA

ABSTENCIONS  X  

1.7.- PROPOSTA  DE  LA  REGIDORA  D’HISENDA  D’ACCEPTACIÓ  DELS  PRÉSTECS
CONCEDITS  PER  LA  CAIXA  DE  CRÈDIT  LOCAL  I  DELS   SEUS  CONVENIS
REGULADORS 

Vist que en data 14 d’octubre de 2016 es va sol·licitar que la Diputació de Barcelona concedís a
l’Ajuntament de Vacarisses amb càrrec  al Caixa de Crèdit Local, els següents préstecs a llarg
termini per tal de finançar crèdits extraordinaris dels següents projectes d’inversió:
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Millora d’ordenació ambiental de l’enllumenat exterior de Vacarisses
Millora de l’aïllament  acústic  i  tèrmic  en murs  exteriors  i  cobertes en edificis  municipals de
Vacarisses.
Millora del Camí del Mimó.

Que en data 15 de desembre i per registre d’entrada general de l’Ajuntament de Vacarisses, la
Diputació de Barcelona  ens notifica, que en data 21/11/2016 la Junta de Govern de Diputació
de Barcelona aprova uns dictàmens ( núm. Acord 635/2016, 636/2016, i 637/2016) d’aprovació
de concessió dels següents  dels crèdits sol·licitats per tal de finançar els projectes d’inversió
esmentats.

Atès que la Comissió Informativa  de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de
desembre de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent

A C O R D

PRIMER.-  Acceptar la concessió dels crèdits de la Caixa de Crèdit Local següents:

Concepte Referència Interès Anualitats Import
Caixa de Crèdit Local " Enllumenat" 99/2016 0% 10 35.809,46 €

Caixa de Crèdit Local " Aïllament murs i
cobertes en edificis municipals" 98/2016 0% 10 106.713,15 €

Caixa de Crèdit Local " Milllora del camí
Mimó" 97/2016 0% 10 32.477,39 €
    175.000,00 €

SEGON.- Aprovar  els convenis  a subscriure amb Diputació de Barcelona,   que tenen per
objecte la concertació dels préstecs així  com les condicions que els regiran,  el
contingut dels quals s’adjunta com a annexos 1, 2 i 3.

TERCER.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, en el termini
dels primers deu dies del mes següent al de la formalització dels convenis segons
l’Ordre  del  Departament  d’Economia  i  Finances  138/2007  de  27  d’abril,  sobre
procediments en matèria de tutela financera als ens locals.

QUART.- Facultar  a  l’  Il.tre.,  Sr.  Alcalde  per  les  signatures  dels  convenis  i  de  quants
documents  calgui  per  l’efectivitat  dels  presents  acords,  previ  acompliment  dels
requisits i tràmits esmentats anteriorment per la signatura del conveni que regula el
crèdit.

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona.

Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que aquest punt va lligat amb el següent en relació als
crèdits que es demanen per complementar  les subvencions sol·licitades a la Diputació dels
projectes d’inversió i també dels projectes de millores de camins. Afegeix que aquests crèdits
son a tornar en 10 anys , no tenen interessos i que en concret els projectes son : la millora
d’ordenació ambiental de l’enllumenat exterior de Vacarisses, la millora de l’aïllament acústic i
tèrmic en murs exteriors i cobertes en edificis municipals de Vacarisses i la millora del Camí del
Mimó.
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Pren la paraula el Sr. Serna qui demana si a part del crèdit destinat a la millora del Camí del
mas Mimó, els altres dos crèdits estan pensats per algun altre projecte en concret.

La  Sra.  Ríos  explica  que  aquests  crèdits  son  per  les  tres  actuacions  en  concret  que  ha
comentat.

El Sr. Serna demana si l’enllumenat és només pel nucli.

La Sra. Ríos respon que és per tot Vacarisses.

El Sr. Boada aclareix que és per la Colònia Gall i una part de la carretera.

Intervé el Sr. Alcalde qui explica que a les meses de concertació no els van donar el 100 % del
que havien sol·licitat i per tal de poder tirar endavant tots el projectes es demana aquest crèdit.

El Sr. Serna torna a preguntar si l’enllumenat és només del nucli.

El  Sr.  Alcalde  li  respon que  és  de  la  Colònia  Gall  i  una  part  de  la  carretera.  Afegeix  que
l’aïllament de murs es refereix als edificis municipals, com la baixada del sostre al Casal i a
alguna aula de l’escola, petits projectes al pavelló i la Fàbrica, que també es van demanar a les
meses de concertació.

Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que no hi estan d’acord perquè mai s’ha demanat crèdit per
coses que no fossin actuacions pels veïns, com obres d’urbanització...doncs no creu que molts
veïns entenguin que es demani un crédit de 70.000 € per arreglar el camí del Mas Mimó.

El Sr. Alcalde respon que, en concret pel Mimó, demanen un crèdit de 50.000 € i n’afegeixen
20.000 €, a més hi ha un projecte de viabilització d’aquell espai doncs,  entre d’altres cose,s
aviat  ha d’anar-hi  un ramat  de bens,  el  tema de l’explotació  del  bar...i  és per  això  que ho
consideren necessari. Vist d’una altra manera perden 50.000 € , però de la subvenció que han
demanat els han adjudicat gaire bé el 100 %. Afegeix que es tracta d’un crèdit a interès 0 que el
que fa en molts casos és mirar per l’estalvi energètic com aquestes millores que han comentat
als edificis municipals.

El Sr. Boada diu que en algunes coses coincideixen però en d’altres no, perquè només amb el
Casal estan parlant de 60.000 € i és massa per l’ús que se’n fa.  A més el projecte total pujava
126.000 €, els han donat 20.000 € de subvenció i per tant  en falten 106.000€.

El Sr. Alcalde respon que el Sr. Boada l’últim any és va gastar 800.000 €, 60.000 dels quals en
parc,  i que per tant ara pot criticar el que vulgui però ell també pot criticar altres actuacions del
tot dubtoses,  com els 30 o 40.000 € en un parc infantil que no utilitza ningú.

Torna a prendre la paraula el Sr. Boada qui diu que la setmana passada van eixugar 40.000 €
d’un crèdit i aquesta setmana en demanen 175.000 €. Afegeix que, durant els 4 anys que van
governar ells amb una crisi important ,  no van anar al crèdit,  perquè és el més fàcil que hi ha, i
ells només fan segons el que tinguin.

El Sr. Alcalde li respon que aquesta és la seva opció.

El Sr. Boada segueix dient que ells troben més important asfaltar alguns carrers de Vacarisses,
per exemple, que algunes actuacions d’aquestes, i que ells haguessin prioritzat altres coses.

El Sr. Alcalde diu que recórrer al crèdit amb un interès 0, quan el que s’està fent és invertir, no
els sembla malament. Segueix dient que hi ha ajuntaments que això ho tenen concedit per 10
anys, ho sigui que cada any demanen els 175.000 €,  però els inverteixen. Afegeix que els
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conceptes d’enllumenat i aïllament de murs son de cara a l’estalvi energètic, per tant no estan
fent festes majors.

El Sr. Boada diu que discrepa en algunes coses.

Pren la paraula la Sra. Ríos qui en la mateixa línia que el Sr. Alcalde,diu que les decisions d’on
invertir els diners son decisions polítiques, i pel que fa a l’endeutament,  es demanen crèdits
pels  que  hi  ha  capacitat  de  retorn,  doncs  es  troben  molt  per  sota  dels  nivells  màxims
d’endeutament recomanats i permesos.

El Sr. Boada diu que ell hi estaria d’acord si fos per urbanitzar el Ventaiol, però per això no.

El Sr. Alcalde li demana si el que vol és que no ho facin.

El Sr. Boada li respon que el que ha de fer és bellugar-se. 

El Sr. Alcalde li diu que ja ho fa.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

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

A FAVOR x x x

EN CONTRA x

ABSTENCIONS  x  

1.8.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ INICIAL D’EXPEDIENT
DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT  FINANÇATS
AMB OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG TERMINI.

Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses per suplements de 
crèdits finançats amb operacions de crèdit a llarg termini.

ANTECEDENTS

A petició de l’Alcaldia data 14 de desembre de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació  de crèdit,  per  suplements  de crèdits  finançats  amb operacions  de crèdit  a  llarg
termini, pels següent projectes d’inversió:

- Actuació de la millora d’ordenació ambiental de l’enllumenat exterior de 
Vacarisses.

- Millora de l’aïllament acústic i tèrmic en murs exteriors i cobertes  en edificis 
municipals de Vacarisses.

- Millora del camí del Mimó 

Per la consignació d’aquestes  cal tramitar l’expedient de modificació de suplements de crèdit que
s’han de finançar  per operacions de crèdits a llarg termini,
FONAMENTS DE DRET
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Pel que fa a les modificacions de suplements de crèdit finançat amb operacions de crèdit a llarg
termini.

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article  177 del  Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i als articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990.

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

L’òrgan competent per la seva aprovació és el Ple, conforme al que disposen els articles 177 i
179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Atès que la Comissió Informativa  de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de
desembre de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificacions  de  suplement  de  crèdit
finançats amb part per operacions de crèdit a llarg termini, tal i com es detalla a
continuació:

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

El detall de la modificació del pressupost de despeses per capítols i per tipologia de modificació
és el que tot seguit s’especifica 

DESPESA

Prog. Econ. Concepte Import
1532 601 Millora del Camí Mas Mimó 32.477,39 €

326 622
Millora de l'aïllament acústic i tèrmic en murs 
exteriors i cobertes en edificis municipals 106.713,15 €

165 622
Millora d’ordenació ambiental de l'enllumenat 
exterior de Vacarisses 35.809,46 €

TOTAL   175.000,00 €

FONTS DE FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ

OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI

INGRÉS

Econòmica Concepte Import
91302 Caixa de Crèdit Local " Enllumenat" 35.809,46 €

91303
Caixa de Crèdit Local " Aïllament murs i 
cobertes en edificis municipals" 106.713,15 €
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91304
Caixa de Crèdit Local " Millora del camí 
Mimó" 32.477,39 €

TOTAL   175.000,00 €

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

La Sra. Ríos explica que en aquesta proposta el que fan és concretar les partides a on aniran a 
parar aquests diners demanats a la Caixa de Crèdit Local.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

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

A FAVOR x x x

EN CONTRA x

ABSTENCIONS  x  

2.- SOBREVINGUTS. 

          No n’hi ha.

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 21  i  28  DE NOVEMBRE,  EL 5  i  12  DE
DESEMBRE DE 2016.

          Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha entregat
copia de la minuta corresponent, juntament amb la convocatòria plenària.

3.2.- DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DICTATS  DES  DE  LA  CELEBRACIÓ  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 386/2016, de 18/11/2016, al 416/2016,
de 15/12/2016), (Hisenda, el 5/2016, de 14/12/2016), (Medi Ambient i Sostenibilitat, el
30/2016, de 18/11/2016), (Serveis Municipals, del 51/2016, de 30/11/2016, al 52/2016,
de  14/12/2016),  (Sanitat  i  Consum,  del  39/2016,  de  09/12/2016,  al  41/2016,  de
15/12/2016),  (Urbanisme, del 107/2016, de 18/11/2016, al 118/2016, de 15/12/2016),
(Industria,  Promoció  Econòmica,  Comerç  i  Turisme,  el  10/2016  de  02/12/2016),
(Educació,  del  28/2016,  de  28/11/2016,  al  31/2016,  de  07/12/2016),  (Acció  Social,
Cooperació  i  Solidaritat,  del  56/2016,  de  21/11/2016,  al  59/2016,  de  12/12/2016),
(Cultura, Festes i Patrimoni, del 26/2016, de 02/12/2016, al 29/2016, de 13/12/2016),
(Comunicació, del 14/2016, de 28/11/2016, al 15/2016, de 05/12/2016).

             Es dona compte dels decrets relacionats.
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3.3.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  391/2016,  DE  25  DE
NOVEMBRE,  DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA REGIDORA SENYORA
CLARA FUSTER RAMON.

Atès  que el  Ple  de  l’Ajuntament  en sessió ordinària  celebrada el  27 d’octubre  de  2016 va
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,  i la senyora CLARA FUSTER RAMON,
candidata per MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E),   prengué possessió del
càrrec de regidora  de l’Ajuntament  de Vacarisses a la  sessió plenària celebrada el   24 de
novembre de 2016. 

Atès que amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta
Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local,  i altra legislació concordant,  considera necessari
procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències en favor de la regidora.

Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment, aquesta
Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels
supòsits previstos per l'article  21.3 de la Llei  reguladora de les bases del  règim local,  i  per
l'article 9.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim Jurídic del sector públic,  en les quals es
regulen les competències que no poden ser objecte de delegació.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

RESOLC

PRIMER.- Efectuar  a favor  de  la  regidora  que a  continuació  es relaciona,  una delegació
general d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives
regidories,  i respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a
continuació en relació amb cadascuna d’elles: 

A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA EN GENERAL

• La direcció , coordinació i gestió de l’àmbit temàtic de la regidoria corresponent.

• La  competència  per  a  la  signatura  dels  documents  de  tràmit  o  definitius,
resolucions, escrits, dictàmens, trasllats, publicacions i anuncis,  necessaris per a la
gestió de tots els assumptes relacionats amb les matèries delegades.

• La sol.licitud , l'atorgament i acceptació de subvencions dins l'àrea corresponent,
quan aquesta última competència no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan.

CLARA FUSTER RAMON
Medi Ambient i Sostenibilitat
Habitatge
Educació
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• L’aprovació i signatura de convenis,  amb entitats públiques o privades i persones
físiques o jurídiques, en matèria de l’àrea corresponent, quan aquesta competència
no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan, i en el supòsit que se’n derivi una
despesa sempre i quan aquesta no superi la quantitat de 10.000,00 euros.

• La  resolució  dels  recursos  administratius  així  com  de  les  reclamacions
administratives prèvies que s'interposin contra actes definitius dictats en l'exercici
de les seves competències.  

• Efectuar propostes als diferents òrgans col·legiats de l'ajuntament, així com propostes
de  despeses en les matèries relacionades amb cada regidoria. 

• Perfeccionament dels contractes menors de tot tipus  regulats a l’article 138.3 del RDL
3/2011,  de 14 de novembre,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, que afectin a les àrees de la seva competència.

A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA  DE

- MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

- HABITATGE

- EDUCACIÓ

En matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat

• La coordinació, gestió i execució dels Plans de Prevenció d’Incendis Forestals.

• La coordinació,  gestió  i  execució dels  programes i  activitats  relacionats  directament
amb el medi natural i especialment amb les zones de reserva del Parc Natural.

• La  coordinació  i  gestió  dels  programes  a  desenvolupar  en  matèria  de  recuperació
ambiental i d'educació ambiental. 

• El desenvolupament de programes de control ambiental definint programes de treball
respecte a les indústries del municipi.

• La definició de polítiques de residus , recollida selectiva i abocadors incontrolats.

• La resolució d'expedients sancionadors per infracció al medi ambiental, d'acord amb la
seva legislació sectorial. 

• Autoritzacions per  a l'exercici  del  control  sanitari  i  mediambiental  del  medi  ambient,
contaminació atmosfèrica, abastament d'aigües, sanejament d'aigües residuals, residus
urbans i industrials.

• Llicències d'obertura de petits establiments comercials. 

• Provisió sobre adopció i rectificació de mesures correctores i acords sobre paralització,
legalització i si s'escau, precintatge o desprecintatge de les activitats tan classificades
com innòcues realitzades il·legalment; com també la incoació, i si s'escau, imposició de
sancions .

• La  coordinació,  gestió  i  resolució,  així  com  la  tramitació  de  qualsevol  document
administratiu necessari per a l'execució d'actuacions derivades d'activitats  i comerços.
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En matèria d’ Habitatge

• Definició de polítiques d’habitatge.

• La coordinació, gestió i execució del programes i activitats relacionats amb polítiques
d’habitatge.

• Control del cens d’habitatges buits.

• Coordinar, gestionar i mediació d’ una borsa d’habitatge social privat.

En matèria d'Educació

• L’organització,  el  funcionament  i  el  règim  d’inscripcions  de  les  escoles  bressol
municipals  i  l’escola municipal  de música,  i  en especial  l’adopció  de resolucions en
matèria d’ingressos.

• El  manteniment,  neteja  i  la  conservació  dels  centres  escolars  públics  de  la
població,segons l’àmbit competencial que correspongui.

• Direcció, manteniment, gestió i control dels diferents centres educatius propis: Escola
bressol El Cuc, Escola bressol El Xic i Escola Municipal de Música de Vacarisses. 

• La  coordinació,  gestió  i  execució  de  programes  i  convenis  per  a  les  actuacions
derivades de les activitats de les escoles i de les associacions de l’àmbit escolar.

• Les  actuacions  derivades  de  la  participació  i  cooperació  de  la  programació
d’ensenyament realitzada per l’administració educativa competent. 

• Formar  part  de  la  Comissió  d’escolarització/Comissió  de  garantia  d’admissió  i  dels
Consells Escolars dels centres docents públics del nivell d’educació infantil, primària i
secundària que corresponguin a Vacarisses.

• Formar  part  de  les  Comissions de selecció  de director/a  dels  centres  educatius  de
Vacarisses,  dependents  del  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

• Presidir i dinamitzar els Consells Escolars de les escoles bressols municipals.

• Presidir i dinamitzar el Consell Escolar Municipal.

• Subvencionar i facilitar les infraestructures necessàries a activitats educatives que facin
les escoles i les AMPA’S del municipi.

• Política  municipal  en  matèria  educativa  que  afecti  a  les  diferents  etapes  escolars
establertes  per  llei,  especialment  a  les  etapes  d’escolarització  obligatòria,  i  segons
l’àmbit competencial que correspongui, així com l’etapa educativa no obligatòria.

SEGON.- Les  atribucions  delegades  s'hauran  d'exercir  en  els  termes  i  dins  dels  límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o regidor.

En  el  text  de  les  resolucions  adoptades  per  la  regidora  en  virtut  d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en la
part expositiva del text següent:
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“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en
virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm.391/2016, de data 25 de novembre de 2016, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de data .................”

Les  resolucions  que  s'adoptin  per  delegació  s'entendran  dictades  per  aquesta
Alcaldia,  com a  titular  de  la  competència  originària,  a  qui  s'haurà  de  mantenir
informat de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de
la presumpció de legitimitat.

TERCER.- De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  44  del  Reglament  d'Organització,
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret
2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia
següent a la data de notificació d'aquest Decret  a la regidora afectada, i seran de
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment  de la regidora
delegada,  aquesta  Alcaldia  assumirà,  directament  i  automàticament,  les
competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a
aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució,
sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.

QUART.- Notificar  aquesta  resolució  a  la  regidora  afectada,  entenent-se  acceptada  la
competència  delegada  de  forma  tàcita,  si  dintre  del  termini  de  les  24  hores
següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.

CINQUÈ.- Donar  compte  el  Ple  d'aquesta resolució  en la  primera  sessió que tingui  lloc,  i
publicar  el  seu text  en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  al  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament ,  a l’eTauler i al Portal de la Transparència. 

                    Els regidors es donen per assabentats.

3.4.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  392/2016,  DE  25  DE
NOVEMBRE,  DE  NOMENAMENT  DE  LA  SENYORA  CLARA  FUSTER  RAMON
MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 3ª TINENT D’ALCALDE.

Un  cop  celebrades  les  Eleccions  Locals  el  dia  24  de  maig  de  2015  i  constituït  el  nou
Ajuntament,  en  l'establiment  de  la  nova  organització  municipal,  en  exercici  de  la  potestat
d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local,   reconeix a aquesta Entitat,  i  de conformitat amb el que disposen els articles
20.1.b) i 23 de l'esmentada Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del DL 2/2003 de
28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
altra legislació complementària, per Decret de l’Alcaldia núm. 174/2015, de 18 de juny, es va
resoldre crear la Junta de Govern Local, restant integrada pel senyor Antoni Masana i Ubach
(president) i pels senyor/es Olga Serra i Luque, Laura Sánchez López, María Luisa Santander
Aguilar i Albert Salamé i Sabater (vocals).

Per Decret de l'alcaldia núm. 176/2015,  de 19 de juny,  es va resoldre nomenar els Tinents
d'alcalde d'aquest Ajuntament, d’entre els regidors membres de la Junta de Govern Local,  a
substituir a l'alcalde per ordre de nomenament,  en els casos de vacant, absència o malaltia:
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� Primera Tinent d'Alcalde: senyora OLGA SERRA I LUQUE
� Segona Tinent d'Alcalde: senyora  LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ
� Tercera Tinent d'Alcalde: senyora MARÍA LUISA SANTANDER AGUILAR

Atès  que el  Ple  de  l’Ajuntament  en sessió ordinària  celebrada el  27 d’octubre  de  2016 va
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.

Atès que rebuda la credencial emesa per la Junta Electoral Central, acreditativa de la condició
d'electa  a  favor  de  la  senyora  CLARA FUSTER  RAMON,  per  estar  inclosa  a  la  llista  de
candidats presentada per  MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS –
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E ),    a les
eleccions  locals  de  2015,  prengué  possessió  del  càrrec  de  regidora  de  l’Ajuntament  de
Vacarisses a la sessió plenària celebrada el 24 de novembre de 2016.

Vist el que disposen els articles 21 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local,  55 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local,  i  43, 44, 46 i  52  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 i 19
del Reglament Orgànic Municipal.

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia,  en  ús  de  les  atribucions  que  em  confereix  la  legislació
esmentada, 

RESOLC

PRIMER.- Nomenar la senyora Clara Fuster Ramon membre de la Junta de Govern Local
i 3ª tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vacarisses.

SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la interessada i als Caps dels diferents Serveis
Municipals, per al seu coneixement i efectes.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament,  a l’eTauler  i  Portal  de  la  Transparència,   sens perjudici  de
l'efectivitat  d'aquests  nomenaments  des  del  dia  següent  de  la  signatura
d'aquesta resolució. 

QUART.- Donar compte de la present resolució  al  Ple de la Corporació a la  propera
sessió que se celebri.

Els regidors es donen per assabentats.

3.5.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  394/2016,  DE  25  DE
NOVEMBRE,  DE  DELEGACIÓ  DE  LA  PRESIDÈNCIA  DE  LA  COMISSIÓ
INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS.

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinaria celebrada el dia 9 de juliol de 2015  va acordar
crear la Comissió Informativa de Serveis Territorials , de caràcter permanent , aprovant la seva
composició, essent l'alcalde o regidor en qui delegui el president nat.
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Atès  que  de  conformitat  amb  l'establert  a  l'article  21.4  del  Reglament  Orgànic  Municipal,
l'alcalde és el president nat de les comissions informatives, per bé que podrà delegar-ne la
presidència efectiva mitjançant decret, del qual assabentarà el Ple.

R E S O L C

PRIMER.- Delegar la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Serveis Territorials a
la   regidora d'aquesta Corporació, senyora Clara Fuster Ramon.

SEGON.- Notificar aquesta resolució a la regidora afectada per la delegació.

TERCER.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació.

Els regidors es donen per assabentats.    

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

3.7.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ GAH/2797/2016, DE 30 DE NOVEMBRE, DE
LA DIRECTORA GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, DE CREACIÓ DEL LLOC
DE  TREBALL  DE  TRESORERIA  DE  CLASSE  ÚNICA  A  L’AJUNTAMENT  DE
VACARISSES.

            Es dona compte de la resolució de la Direcció General D’administració Local per la qual
es crea el lloc de treball de Tresoreria, a ocupar per funcionari d’habilitació nacional.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui informa de les dades de l’atur del mes de novembre, que han
baixat en 26 persones i  ens situem en una taxa del  15,9 %. Explica que seguim sent dels
municipis amb l’atur més alt, però en el que la variació interanual s’ha reduït més, un 13,8 %.

Per altra banda comenta que han anat a la Diputació i han parlat amb el Sr. Martí Pujol per
mirar  d’aconseguir  recursos per  arreglar  el  pavelló,  doncs sembla  més una piscina  per  les
goteres que té per tot arreu,  i volem mirar d’arreglar el que d’altres no van fer com s’havia de
fer. 

Afegeix  que  vol  felicitar  a  la  Policia  per  la  casa ocupada  a  Torreblanca I,  perquè  van ser
diligents i en un mes es va fer  fora un senyor que ocupava una casa privada. Explica que
aquest senyor era de nacionalitat suïssa i per això es van haver de fer més gestions.

També explica que es va presentar el Protocol de Violència de Gènere al Consell Comarcal en
el qual han participat tècniques de l’ajuntament i que el mes de gener es passarà per Ple per
poder adherir-nos.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui vol respondre al Sr. Serna la pregunta que va fer l’anterior Ple
en relació  a les  pràctiques  dels  bombers  a la  Carena Llarga.  Explica  que  es  va  posar  en
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contacte amb el Cap d’Operacions qui els va informar que els helicòpters pertanyen a una
empresa  que  treballa  per  la  Generalitat,  i  que  van  reconèixer  que  no  havien  informat
prèviament  a  l’ajuntament,  i  els  van  comentar  que  la  Generalitat  els  autoritzava  a  fer-ho.
Segueix dient que  els varem informar de la situació de manca d’aigua que pateix el municipi i
es van excusar. Per acabar diu que el passat 2 de desembre, mitjançant comunicat intern, els
van informar que deixaran d’utilitzar els punts  d’aigua de Vacarisses, donada la situació de
manca d’aigua, però que en el cas que la situació canviés s’informaria als pilots de l’aixecament
de  la  restricció,  doncs  l’altra  situació  per  la  que  cal  vetllar  al  municipi  és  la  dels  incendis
forestals.
El Sr. Serna agraeix la informació.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui comenta que fa tres mesos que hi va haver un accident al
pont del Ventaiol i la tanca segueix malmesa , amb el perill que això comporta i la imatge que
es dona. 
Per altra banda diu que al carrer Llobregat 61, des de fa un mes i mig, emergeixen aigües que
no saben si  son fecals  o fuites  de la  companyia,   i  explica  que això  ja  havia  passat  amb
anterioritat i que s’havia solucionat.
Per acabar demana com està el tema dels carrers del Ventaiol i la Creu, doncs cada vegada
estan pitjor  i  no sap si  en tenen coneixement  per  la  Policia  o algun tècnic  o han d’anar  a
informar els veïns de la situació d’aquests.

Intervé la Sra. Sánchez qui, en relació al tema del pont,  diu que ho ha de cobrir l’assegurança,
però com que era un tema més policial desconeix en quina situació es troba,  i que per tant ja
ho preguntarà i els podrà informar.
Pel que fa a les aigües fecals del carrer Llobregat diu que s’han fet moltes actuacions i saben
quin és el problema, la xarxa feta pels veïns que recorre pels carrers i que en un principi era per
reconduir aigües pluvials,  però que hi ha gent que la fa servir per abocar i que, tot i que hi
treballen quan detecten casos, la única solució  és urbanitzar.
Pel que fa als carrers diu que son coneixedors de l’estat d’aquests i que al 2016 han fet moltes
actuacions, però les partides pressupostaries s’han exhaurit i  a aquestes alçades de l’any no
tenen diners, per tant, fins que aprovin pressupostos en funció dels ingressos  i tinguin dotació
pressupostària no podran actuar.
Segueix dient que els pot passar un escandall dels diners invertits al Ventaiol doncs, com ja
saben, al principi de legislatura, amb actuacions a petits trams dels carrers Cinca i Sènia, es
van gastar 12.000 €.                   

El Sr. Garrido diu que no es refereix únicament al Ventaiol, sinó també a La Creu i el Palà que,
tot i estar asfaltat, degut a les pluges hi ha molts desperfectes. Afegeix que,ara que ja no s’han
d’arreglar carrers de tot el municipi perquè moltes urbanitzacions s’han tirat endavant, no pot
ser que aquests carrers estiguin així.

Pel que fa a les aigües del carrer Llobregat diu que no sap si son fecals o no, doncs si que sap
que hi ha un tub d’aigües pluvials, però a l’època en que la Sra. Sánchez era regidora d’Obres i
Serveis es van fer des de l’ajuntament un parell  d’actuacions de connexió d’alguns veïns a
aquest  tub.  Afegeix  que  probablement  el  tub  estigui  embossat  i  només  es  tracti  de
desembossar-lo.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que aquests tubs als que es refereix estan a una
servitud de pas municipal en la que es va fer un col·lector per recollir aigues pluvials del carrer
de dalt, però si a posteriori es va connectar gent i aboquen fecals, a vegades es detecten i a
vegades no, és la inspecció qui ha d’actuar com ja ha fet en alguns casos.

El Sr. Garrido diu que quan l’ajuntament va fer l’obra no es tractava d’aigües pluvials, sinó que
també va fer les connexions de les aigües fecals de dues cases al mateix tub. Afegeix que ho
va pagar l’ajuntament.
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La Sra. Sánchez respon que ella mai ha autoritzat la connexió d’aigües fecals al tub de pluvials
i això de què ho va pagar l’ajuntament hauria de demostrar-ho.

El  Sr.  Garrido diu que pot  acompanyar-la al lloc, demostrar-li  que està així  i  contactar amb
l’empresa i el treballador que ho va fer, per tant haurà de reconèixer que l’ajuntament ho va
pagar.

La Sra. Sánchez diu que ella no ha negat, sinó que li ha dit que el que va fer l’empresa va ser
una  canalització  de  pluvials,  però  que uns  veïns  es connectessin  sense tenir  coneixement
l’ajuntament  ho desconeix.  Afegeix  que el  problema de fons és que no s’hagi  urbanitzat  el
Ventaiol després de tant anys.

Torna a prendre la paraula el Sr. Garrido qui, en relació al pont, diu que el problema no és
policial sinó de termes,  perquè no està al terme de Vacarisses.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que tot i que el pont esta repenjat a Castellbell la responsabilitat és
de Vacarisses.

El Sr. Garrido diu que pel que val arreglar la tanca ja es podia haver fet.

El Sr. Alcalde li respon que així ho faran.

Pren la paraula el Sr. Boada qui, adreçant-se al Sr. Alcalde, li diu que totes aquestes obres que
ha dit que es feien per l’estalvi energètic no és ben bé així, doncs al projecte del Casal hi ha
17.000 € destinats a substituir per sistemes motoritzats els tendals d’accionament manual, per
tant no es tracta d’un tema energètic.

El Sr. Alcalde diu que ell no ha dit que tot fos estalvi energètic, sinó que també es vol millorar la
instal·lació per poder tornar a obrir el bar del Casal i potenciar l’espai.

El Sr. Boada diu que això d’obrir el bar no surt enlloc.

El Sr. Alcalde diu que fa anys que ho diuen, que el volen tornar a obrir, i abans d’obrir-lo el
volen millorar, doncs fer política és decidir on vols posar els diners, i ells pensen que la cultura i
la cohesió social del municipi és molt important,  i el Casal és un lloc de referència, de trobada
intergeneracional que cohesiona el municipi.

El  Sr.  Boada  respon  que  hi  està  d’acord  i  que  espera  que  no  el  talli  quan  faci  el  proper
raonament.
Pel que fa al pavelló el Sr. Boada diu que és cert que té goteres, però que li agradaria saber el
manteniment  que  s’ha  fet,  doncs  el  tripartit  va  governar  el  municipi  en  la  època  de  més
ingressos de l’ajuntament i tampoc van arreglar-lo. A més pregunta si estan fent el manteniment
del  tub que hi ha.  Afegeix  que a l’avinguda Trias Fargas també s’han de netejar  les  reixes
perquè quan plou ho fa molt fort.

Per altra banda diu que,des de que han posat el “Bones Festes”, el màstil de la bandera s’està
torçant i algun dia farà una ventada i diran que ha estat culpa nostre perquè estava mal posada.
Per  tant  diu que han de vigilar  com fan les coses i  els  manteniments,  i  que ara els  vagin
recordant  les  goteres del  pavelló  és com si els  recordessin  les  goteres de l’estadi  olímpic,
doncs es va fer un concurs i va sortir com va sortir.

El Sr. Alcalde diu que va sortir malament.

El Sr. Boada diu que ara mateix tenen problemes amb la biomassa, quan es va agafar la millor
empresa, però a vegades hi ha errors que s’han d’assumir i no anar-ho recordant, doncs els
quatre anys que van estar amb millors ingressos que mai ho podien haver fet. Afegeix que els
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seus darrers 4 anys de govern en va fer molt de manteniment, es va arreglar el pavelló per les
goteres i moltes més coses.

El Sr. Alcalde diu que ell té les dades d’inversió del pavelló del 2007 al 2011 i van ser 16.000 €,
45.000 €, 12.000 €, 7.000 € i 6.000€, en canvi al 2.012 i 2.013 no es va invertir res.

El Sr. Boada diu que al 2012 no tenien ingressos per poder invertir i ho saben perfectament.

El  Sr.  Alcalde  diu  que  la  majoria  d’ingressos  del  2007  al  2011  eren  de  subvencions  i  no
d’ingressos directes.

El Sr. Boada diu que hi havia moltes llicències d’obres, acords amb Tratesa i altres.

El Sr. Alcalde demana al Sr. Boada que si té algun altre prec o pregunta que el faci.

El Sr. Boada insisteix en que li està recordant això del pavelló quan un dia caurà la bandera i
encara serà culpa d’ells.

El Sr. Alcalde li diu que no pot comparar un pavelló amb una bandera.

El Sr. Boada diu que és el mateix, igual que el rètol del costat de la parada de l’autobús que al
final ha caigut i per sort no ha atrapat a ningú.

El Sr. Alcalde li diu que s’està agafant a tonteries, i li pregunta si quan ells van governar no li va
caure mai cap senyal i si tot ho van fer bé. 

El Sr. Boada diu que el que no poden fer és dir que tot està malament ,com fan ells.

El  Sr.  Alcalde  diu  que  no  és  cert  que  diguin  que  tot  està  malament,  al  contrari,  és  Unió
Independent qui al Ple d’avui ha votat a tot en contra.

El Sr. Boada diu que ell ha motivat el seu vot.

El  Sr.  Alcalde  diu  que  ell  també  li  pot  qüestionar  que  el  pavelló  sigui  un  desastre,  està
sobredimensionat,  gairebé no té gimnàs  quan és la  única manera de tenir  ingressos,  entra
aigua per  tot  arreu,  l’estructura  no  és  la  que tocava,  el  disseny  és molt  maco  però no  és
funcional...

El Sr. Boada diu que l’empresa va guanyar el concurs.

La Sra. Sánchez diu que això no és garantia de res.

El Sr. Alcalde diu que, per descomptat, si es tornen a presentar a un concurs no el tornaran a
guanyar.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que no vol entrar en el tema del pavelló, però com a regidor
d’esports durant molts anys ha de dir que potser no es va fer de la millor manera i han tingut
molts  problemes  durant  els  anys  de  govern  d’Unió  Independent,  però  desprès  de  que  la
regidoria la portés el PSC i entressin ells al govern el pavelló era un desastre.

El Sr. Alcalde torna a dir que la inversió i manteniment més gran al pavelló es va fer del 2007 al
2011.

El Sr. Gibert diu entenen que els diguin que es podria haver fet millor, doncs l’estructura que es
va escollir ha donat problemes, però ara que governen han de fer el manteniment que toca i no
queixar-se.
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Per altra banda el Sr. Gibert pregunta perquè s’ha passat el Ple a dimarts, quan el dia que toca
és el dijous i el proper dijous és dia 29,  i per tant no és festa. Afegeix que van fer una queixa a
Secretaria i se’ls va respondre per escrit dient-los que l’alcalde en tenia la potestat, però no
entenen perquè s’ha fet. A més molta gent no se n’ha assabentat i haurien de prioritzar que el
poble hi pogués assistir. Per tant,  demana saber si ha estat per un motiu de pes o no.

El Sr. Alcalde respon que es va considerar que era millor fer-ho dimarts perquè l’endemà del
dijous és festa i ,per tant, si s’havia de fer alguna cosa, com per exemple el que passa amb la
caldera de biomassa, corria pressa.

El Sr. Gibert diu que a ell, Secretaria, no li va contestar això, i per tant hauria d’haver donat
l’ordre de que els ho diguessin. 

El Sr. Alcalde diu que ells van passar de fer els plens cada mes a cada dos mesos.

El Sr. Gibert diu que això no hi té res a veure, doncs va ser una decisió política, en canvi ara els
plens toquen els dijous i l’han passat a dimarts.

El Sr. Alcalde torna a dir que ells van passar a fer-los cada dos mesos.

El Sr. Gibert respon que això és legal.

El  Sr.  Alcalde torna a explicar que es va canviar a dimarts perquè el projecte havia d’estar
aprovat en fase inicial pel ple,  i que a més l’endemà era festa, per tant no creu que n’hi hagi
per tant, tenint en compte que ells van passar a fer-los cada dos mesos.

El Sr. Gibert diu que van fer-ho perquè no hi ha contingut,  i la prova ja la tenen mirant l’ordre
del dia dels darrers plens que tenen dos o tres punts,  i si no fos pels precs i preguntes els
plens  durarien  deu  minuts,   i  per  tant  queda  prou  justificat.  A  més,  com  que  moltes
competències son de l’alcalde, es poden fer decrets de l’Alcaldia i Juntes de Govern.

El Sr. Alcalde li pregunta quin problema hi ha en que durin 10 minuts, i que a ell li agrada més
passar-ho tot per ple, doncs és més democràtic.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, adreçant-se al Sr. Gibert,  li diu que ell que sempre ha
defensat la informació a la ciutadania sembla mentida que vulgui defensar que els plens siguin
cada dos mesos perquè no hi ha contingut. Afegeix que, ells com a oposició, ja es queixaven
perquè perdien el fil  del  dia a dia,  doncs encara que siguin tres temes,  si  en parlen, es té
l’informació més a l’hora. A més ,diu que si té clar que la potestat de convocar el plens la té
l’alcalde,  no  entén  perquè  pregunta  a  Secretaria  una  cosa  que  l’hauria  de  preguntar
directament a l’Alcalde, tenint telèfons i mails com tenen, però ho fa per venir a fer gresca al
ple.

El Sr. Gibert li respon que no giri la truita, que a la que sempre li ha agradat venir a fer gresca
ha estat a ella.

El Sr. Alcalde diu que està clar que tant ells com Unió Independent ho van fer per un millor
funcionament, però que encara recorda aquells plens que acabaven a les dotze de la nit.

El Sr. Gibert li diu que això era degut a totes les mocions que Esquerra arribava a presentar.

Per altra banda, el Sr. Gibert diu que han vist que els Gegants porten un nou remolc,  i per tant
volen saber perquè a les comissions no els han informat i perquè s’ha comprat si ja en tenien
un.
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Adreçant-se al Sr. Casas li pregunta com està la concessió i el plec de condicions del bar del
camp de futbol, doncs estan pràcticament al gener i li comença a semblar vergonyós.

A la regidora de Medi Ambient li comenta que s’estan abocant residus a la pedrera,  i ja saben
que es van fer gestions a la Generalitat, però hi segueixen abocant i per tant l’ajuntament no es
pot quedar de braços plegats, no poden permetre ni un sol abocament més,  doncs si continuen
així prendran mal.

Per acabar diu que és Nadal i és vergonyosa la il·luminació,  doncs pel que fa al nucli hi han
col·locat tres plafons, dos dels quals no cremen. Afegeix que mai havia vist un Nadal tan tètric i
que li estranya que els bars i comerços no hagin dit res.

Demana la paraula el Sr. Boada per fer una darrera pregunta en relació a la indemnització per
la compra del dipòsit del Ventaiol, i pregunta quan faran el pagament.

El Sr. Alcalde respon que ja n’han parlat amb l’Associació de Veïns però,com que el president
està desaparegut, es va parlar  amb els membres que queden de que al gener es faria una
assemblea. 

El Sr. Boada pregunta si és que els donaran els diners amb algunes condicions.

El Sr. Alcalde respon que no, que els hi pertoca i ja van quedar així.

Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació als Gegants, diu que es cert que han fet un canvi de
remolc,  gràcies  als  estalvis  de  l’entitat  i  a  una  consignació  pressupostaria  del  seu  antic
company de regidoria de Cultura.

El Sr. Gibert diu que no l’ha entès.

El Sr. Casas aclareix que, en aquell moment, els Gegants van anar a parlar amb el regidor i li
van sol·licitar un canvi de remolc, i el regidor va dir que sí i va fer una consignació econòmica,
es a dir, que es tracta d’una gestió de la Colla Gegantera amb l’anterior equip de govern.

El Sr. Gibert respon que no ho sabia.

Intervé el Sr. Salamé qui diu que no ho deurien informar a les comissions informatives i per això
no ho sabia.

El Sr. Gibert diu que li estranya que s’hagi fet ara.

El Sr. Alcalde diu que ja fa uns mesos que el tenen, que no és d’ara.

Pel que fa als llum de Nadal, el Sr. Casas adreçant-se al Sr. Gibert li diu que el to que fa servir li
fa gràcia doncs a vegades arribem a uns nivells una mica patètics, paraula que li agrada molt
igual que penosos, etcètera.

El  Sr.  Gibert  li  respon que vigili  amb el que diu,  doncs ni ell  és patètic  ni ho son els seus
comentaris.

El Sr. Casas li aclareix que es referia al to que ha emprat.

El Sr. Gibert diu que tampoc ho és de patètic el seu to.

Intervé el Sr. Alcalde qui li diu al Sr. Gibert que el Sr. Casas no ha dit això, que ell fos patètic,
sinó que es referia a la situació.
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El Sr. Casas també diu que es referia a la situació com ha dit el Sr. Gibert de que era patètic,
penós, trist... Afegeix que s’estan reparant, doncs hi va haver dos en concret, els del carrer Pau
Casals i cantonada de carrer de la Torrota que es van espatllar, tot i que s’havien revisat tres
dies  abans  de  penjar-se,  però  després  d’una  tempesta  van  deixar  de  funcionar.  Segueix
explicant que quan van demanar  els leds per poder fer el canvi,  el subministrador no en tenia i
han hagut d’esperar uns dies, però que segurament aquesta setmana quedarà resolt, almenys
així ho espera i desitja.

En  relació  al  bar  del  camp  de  futbol,  diu  que  hi  estan  treballant,  i  que  hi  haurà  algunes
modificacions, una de les quals donada per la instal·lació de la caldera.

Intervé el Sr. Gibert qui diu que si han d’enretirar el mòdul es poden tirar tot el que queda de
temporada i la que ve sense bar.

El Sr. Casas respon que segurament tardaran menys del que es pensa, perquè la caldera ha
d’estar instal·lada aquest any i això s’ha de fer abans.

El Sr. Gibert pregunta com ho faran, doncs encara no tenen la subvenció atorgada.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que ja ho han explicat moltes vegades, que el fet de moure
el bar era per posar la caldera.

El Sr. Boada diu que el projecte l’han tingut ara fa poc temps.

El Sr. Alcalde repeteix que ja els van explicar que estaven pensant de fer varies coses i per això
mateix es retrasava.

El Sr. Gibert diu que el Sr. Casas els va dir que si anaven tard era perquè el concessionari
anterior els ho havia dit tard i no havien tingut temps a preparar el plec de condicions.

El Sr. Boada diu que si ho haguessin sabut abans haguessin tret el tema fa temps.

El Sr. Alcalde respon que han tret el tema a cada ple.

El Sr. Gibert  diu que si que havien parlat  de la concessió, però no del projecte, i ara estan
estant barrejant coses.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui, en relació als abocaments a la pedrera, diu que a l’últim ple
de l’anterior regidora de Medi Ambient es van donar les explicacions pertinents, que hi ha dos
expedients, un de l’ajuntament i un de la Generalitat, i donada la duplicitat la Generalitat va
decidir  assumir  la  continuació  i  ampliar  l’àmbit  d’actuació  sobre  el  fet  i,  per  tant,  s’està
gestionant i s’hi està treballant, Afegeix que ella, des del 24 de novembre fins a dia d’avui ho
està seguint i,  pel proper ple, demanarà a la Generalitat  que els informin de les mesures al
respecte.

El Sr. Boada pregunta si no poden posar un precinte per tal que no s’hi pugui accedir.

La Sra. Fuster diu que esperaran i faran el que la Generalitat els autoritzi a fer, doncs volen fer
les coses ben fetes i ja els faran arribar la informació el més aviat possible.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui pregunta si la foto del rei d’Espanya ha caigut, l’han robat o
l’ha tret l’equip de govern.

El Sr. Alcalde respon que van fer una exposició i van haver de despenjar-la.

28



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

EL PRESIDENT, EL SECRETARI,

Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé
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