
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 23 DE
FEBRER DE 2017

Vacarisses,  23  de  febrer  de  2017,  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
Clara Fuster Ramon 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
Martí Llorens i Morraja
Pedro Roque Serna González
Juan Pablo Garrido Sánchez

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

O R D R E     D E L      D I A

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE
GENER DE 2017.

Intervé la  Sra.  Sánchez  qui  demana que es faci  una esmena en la  seva intervenció  de la
pàgina 14, on diu “en relació als ancoratges explica que la problemàtica és important i hi estan
al damunt, però que cal encarregar-los un per un perquè es fan a mida”, hauria de dir que “si
s’encarreguen un per un a mida costa molts diners”.

Sotmesa a votació s’aprova amb l’anterior esmena 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 DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’APROVACIÓ INICIAL
DE  LES  BASES   ESPECÍFIQUES  REGULADORES  DE  L’ATORGAMENT  DE
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, A ENTITATS INSCRITES AL
REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VACARISSES.

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 dita Ordenança 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  de  l’atorgament  de les  subvencions  de  l’Ajuntament  de
Vacarisses, en l’àmbit  de l’Àrea de Servei a les Persones i de l’Àrea de Serveis Territorials,
destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal  d’Entitats i  Associacions de Vacarisses,
mitjançant  procediment  en  règim de  concurrència  competitiva,   per  a l’any  2017,    el  seu
contingut   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.

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 15
de febrer de 2017 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent 
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A C O R D

PRIMER.- Aprovar  inicialment  les  Bases  específiques  reguladores  de  l’atorgament  de
subvencions de l’Ajuntament  de Vacarisses,  les  qual  inclouen les clàusules
particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Servei a
les Persones i a l’Àrea de Serveis Territorials destinades a Entitats inscrites al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses,  per a l’any 2017,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

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 de l’atorgament  de subvencions de l’Ajuntament  de Vacarisses,  a
Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, any 2017

Article 1
Objecte de la Convocatòria

És objecte  de les presents  bases  regular  i  fixar  els criteris  i  el  procediment  de sol.licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de
Vacarisses,  mitjançant  el  procediment  de  concurrència  competitiva,   a  través  de  l’Àrea  de
Serveis  Territorials  i  de  l’Àrea  de  Servei  a  les  Persones  destinades  a  Entitats  inscrites  al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses,  amb les denominacions i codis que
segueixen: 

Àrea de Servei Territorials

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
⋅ Projectes i activitats de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat que es duguin a terme

en el transcurs de l’any 2017 (medi ambient i sostenibilitat 1/2017) 

Servei d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
⋅ Projectes i activitats de la Regidoria d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2017 (comerç 1/2017) 

Àrea de Serveis a les Persones

Servei d’Educació
⋅ Projectes i activitats de la Regidoria d’Educació que es duguin a terme en el transcurs de

l’any 2017 (educació 1/2017) 
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Servei d’Esports 
⋅ Projectes i activitats de la Regidoria d’Esports que es duguin a terme en el transcurs de

l’any 2017 (esports 1/2017) 

Servei de Cultura, Festes i Patrimoni 
⋅ Projectes i activitats de la Regidoria de Cultura, Festes i Patrimoni que es duguin a terme

en el transcurs de l’any 2017 (cultura, festes,patrimoni 1/2017) 

Servei de Joventut 
⋅ Projectes i activitats promogudes per Alcaldia, en matèria de Joventut es duguin a terme en

el transcurs de l’any 2017 (joventut 1/2017) 

Servei d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat
⋅ Projectes i activitats de la Regidoria d’Acció Social ,Cooperació i Solidaritat que es duguin a

terme en el transcurs de l’any 2017 (acció social 1/2017) 

⋅ Projectes i activitats de la Regidoria d’Acció Social ,Cooperació i Solidaritat que es duguin a
terme en el transcurs de l’any 2017 (solidaritat 1/2017) 

Servei de Participació Ciutadana
- Projectes i activitats de la Regidoria de Participació Ciutadana que es duguin a terme

en el transcurs de l’any 2017 (participació 1/2017)

Article 2
Requisits que han de reunir els beneficiaris

⋅ Tractar-se d’una entitat privada sense afany de lucre, inscrita en el Registre d’entitats de la
Generalitat de Catalunya.

⋅ Estar inscrita en el Registre Municipal d’entitats de Vacarisses(queden excloses aquelles
entitats que estiguin previstes nominativament al pressupost municipal del 2017).

⋅ No tenir una revocació total de la subvenció atorgada en l’exercici anterior, en els termes
establerts a l’article 9 d’aquestes bases.

⋅ Haver reintegrat  la  quantitat  percebuda no justificada degudament,  en cas de tractar-se
d’una entitat amb una revocació parcial de la subvenció atorgada en exercicis anteriors.

⋅ Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb l’Hisenda municipal, excepte aquelles entitats que pel seu caràcter n’estiguin
exemptes.

Article 3
Documentació  acreditativa  dels  requisits,  que  caldrà  presentar  juntament  amb  la
sol·licitud.

Els sol·licitants no estaran obligats a presentar els documents que ja es trobin en possessió de
l’Ajuntament de Vacarisses, i que no hagin estat objecte de cap modificació.

⋅ Fotocòpia dels Estatuts
⋅ Fotocòpia de la inscripció al registre de la Generalitat
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⋅ Certificat del secretari/a de l’entitat relatiu a la composició de la Junta vigent (segons model
Annex 2).

⋅ Declaració del President/a com a representant legal de l’entitat, on es faci constar(segons
model Annex 3): 

o Que compleix  i  accepta  tots  els  requisits  exigits  a les  bases específiques  i
clàusules particulars per a sol·licitar i obtenir subvencions per a la realització
d’activitats i serveis en l’àmbit la convocatòria pertinent. 

o Que  totes  les  dades  que  consten  en  la  sol·licitud  i  els  documents  que
l’acompanyen són certs.

o Que es compromet a aportar  qualsevol  documentació complementària que li
requereixi aquest Ajuntament i a comunicar els canvis que es puguin produir en
la documentació aportada.

o Que l’entitat  es  troba al  corrent  de les  seves obligacions tributàries,  amb la
Seguretat Social i amb l’Hisenda Municipal, excepte aquelles entitats que pel
seu caràcter n’estiguin exemptes. 

o Que no s’han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions o si es pretenen
sol·licitar, a l’Ajuntament o d’altres administracions o ens públics i/o privats per
la mateixa finalitat, fent referència a les quantitats sol·licitades o obtingudes, i
amb el compromís de comunicar a l’Ajuntament de la percepció de qualsevol
ajut tan bon punt es conegui.

o Que es compromet a presentar la certificació negativa del Registre Central de
delinqüents  sexuals,  si  s’escau,  tal  i  com estableix  a  l’article  11  d’aquestes
bases.

o Que s’adhereixen als principis ètics i les regles de conducta del Codi “Codi ètic,
qualitat democràtica i bon govern de l’Ajuntament de Vacarisses”.

Article 4
Quantia de la subvenció

La  convocatòria  de  cada  regidoria  fixarà  necessàriament  l’import  màxim  destinat  a  les
subvencions convocades i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa. 
La  quantia  total  de  la  subvenció  atorgada  a  cada entitat  es  determinarà  en  funció  de  les
puntuacions de qualificacions dels projectes i activitats presentades. 
El  valor  del  punt  expressat  en  euros  serà  el  resultat  de  dividir  l’import  consignat  a  la
convocatòria entre  el  nombre  d’entitats  que concorrin  a l’esmentada convocatòria,  i  l’import
resultant es dividirà entre 100 (puntuació màxima que pot obtenir cada entitat).

Import consignat a la convocatòria
----------------------------------------------------------  =  x
Nombre d’entitats que sol.liciten subvenció

x
----- = valor punt/euros
100

Si després d’aplicar aquest repartiment no s’esgotés l’import total consignat, l’import sobrant es
podrà repartir en proporció als punts obtinguts.
L’import màxim de la subvenció, en cap cas superarà el 100% del cost de l’activitat i/o import
sol·licitat.
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Article 5
Termini, documentació i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en un
termini  màxim  de  20  dies,  a  comptar  des  de  la  publicació  de  l’anunci  de  l’extracte  de  la
convocatòria  al  BOPB,  el  text  complet  de  la  qual  podrà  consultar-se  a  la  Base  de Dades
Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap     .gob.es/bdnstrans/es/index  ,  i a la pàgina
Web  de  l’Ajuntament  de  Vacarisses  al  següent  enllaç  https://www.vacarisses.cat/seu-
electronica/tauler-d-anuncis.htm.

La  sol·licitud  per  concórrer  a  aquesta  convocatòria,  així  com la  resta  de  documentació  a
complimentar,  es  formalitzarà  en  imprès  normalitzat  que  es  pot  trobar  a  la  web  municipal
http://www.vacarisses.cat/la-vila/participacio-ciutadana/subvencions-a-entitats.htm

La documentació es podrà presentar al registre d’entrada municipal, presencialment a (C. Pau
Casals, 17. 08233. Vacarisses) en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. , i els dilluns i
dimecres  de  16:00  a  18:00  h.,  o  alternativament  per  mitjans  electrònics  per  l’eTram  que
trobareu a https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tramits.htm

La documentació que cal presentar és la següent:

o Formularis d’entitat, activitat i pressupost (Annex 1).
o Certificat del secretari/ària, si s’escau,  tal i com preveu l'article 3 d'aquestes

bases (Annex 2).
o Declaració del president/a (Annex 3).
o Fotocòpia dels estatuts i fotocòpia de la inscripció al registre, si s’escau,  tal i

com preveu l’article 3 d’aquestes bases.
o Fotocòpia  del  rebut  vigent  de  la  pòlissa  de  responsabilitat  civil,  per  totes

aquelles entitats organitzadores d’espectacles públics o activitats recreatives,
tal i com preveu l’article 6.2.k) de la Llei 11/2009 de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

Article 6
Forma de pagament de la subvenció

El 75% de l’import  de la subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida; el 25%
restant s’abonarà un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta serà la
norma  general,  llevat  d’aquells  casos  en  què  les  clàusules  particulars  de  l’atorgament  de
subvencions  prevegin  que  el  pagament  de  les  subvencions  es  realitzarà  íntegrament  de
manera anticipada a la seva justificació o altres excepcions que pugui contenir. 
La forma de pagament serà, com a norma general, mitjançant la transferència bancària. 

Article 7
Termini atorgament 

Les  subvencions  s’atorgaran  un  cop  fetes  les  valoracions  dels  diversos  projectes,  i  en  un
termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds
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de  subvenció.  La  manca  de  resolució  expressa  ,  dins  d’aquest  termini,  tindrà  caràcter  de
desestimació. 
L’acceptació de la subvenció s’entendrà efectuada de forma tàcita si transcorregut un mes des
de la notificació de la concessió l’entitat beneficiària no ha manifestat expressament objeccions
al respecte.

Article 8
Termini i documentació necessària per justificar la subvenció

El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l’actuació objecte
de subvenció, finalitza el 31 de gener del 2018 .
 
La documentació que cal presentar és la següent:

1. Formulari de justificació (Annex 4). 
2. Les factures originals que justifiquin l'import subvencionat, les quals hauran de reunir

els requisits següents: 

⋅ La data de les factures haurà de ser necessariament  de l'any en què s'atorgui  la
subvenció o termini a que es refereixin les bases.

⋅ Les  factures  hauran  d’anar  obligatòriament  a  nom  de  l’entitat  beneficiaria  de  la
subvenció.

⋅ Hauran de fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
⋅ Hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen

les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de
l’expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i
data de l’emissió).

3. Un exemplar del material gràfic emprat per a la difusió de l’activitat subvencionada que
haurà  de  contenir  el  logotip  de  l’Ajuntament  amb una llegenda que indiqui  la  seva
col·laboració. 

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el 
beneficiari per corregir-la o completar-la en un termini de 10 dies hàbils.
L'Ajuntament,  en els casos que consideri  escaient  podrà acudir  a sistemes de comprovació
externs per tal de verificar la correcta aplicació de la subvenció a l’activitat o programa per la
qual s'ha concedit aquesta.

Article 9
Revocació

La manca de presentació de la documentació justificativa de la despesa, en els terminis legals,
portarà implícita la renúncia, total o parcial, a l’ajut i es procedirà d’ofici a la  revocació, total o
parcial,  de la subvenció atorgada.
La resolució que posi fi al procediment acordarà el reintegrament de la quantitat percebuda  no
justificada degudament.
Qui  tingui  revocada  parcialment  la  subvenció  d’exercicis  anteriors,  podrà  acollir-se  a  la
convocatòria, però l’import màxim de subvenció a atorgar serà proporcional al justificat  l’any
anterior.
La revocació total de la subvenció d’exercicis anteriors comportarà la impossibilitat de concórrer
a la convocatòria de l’exercici següent, a no ser que vingui motivat per una causa excepcional,
la qual cosa s’haurà de raonar degudament.
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Article 10
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 el model normalitzat Annex 3 ,  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 .

Altrament  desenvoluparan  les  seves  funcions  en  base  als  següents  principis  ètics  i  de
conducta:

- Ser de confiança i transparent: S’ha d’actuar de forma clara i transparent i assegurar-se de
que cap de les seves actuacions pot se susceptible de ser interpretada com un engany.

- Rebuig exprés del frau, la corrupció i el suborn: En la seva relació amb tercers, incloent les
administracions públiques, no poden oferir ni acceptar regals ni atencions que vagin més
enllà  del  purament  simbòlic  o  que  poguessin  ser  interpretats  com  un  intent  d’influir
indegudament.

- Utilitzar actius propis de l’activitat de forma responsable: Utilitzar prudentment i diligent els
recursos  de  què  la  pròpia  entitat  disposa,  limitant  el  seu  ús,  amb  caràcter  general,  a
propòsits propis de la seva raó social.

- Ser responsable fiscalment: No fer ús d’estructures amb el propòsit d’ocultar informació a
les administracions tributàries.

- Establir  relacions  amb  tercers  de  forma  clara:  En  les  relacions  en  l’àmbit  públic,   es
prohibeix expressament la utilització d’informació enganyosa o falsejada amb el propòsit
d’obtenir subvencions, desgravacions o altre tipus d’ajuts o avantatges. 

- Protegir a les persones: Compromís a protegir els drets humans de totes les persones amb
qui  l’entitat  es  relacioni,  d’aquells  qui  col·laborin  amb  el  beneficiari  de  la  subvenció  i
d’aquests qui es vegin afectats per la seva activitat. Rebutjar de manera expressa l’abús
d’autoritat i l’assetjament, qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com conductes que
puguin  generar  un  tracte  intimidatori,  ofensiu  o  hostil.  Igualment,  rebutjar  de  manera
expressa la discriminació per raó de gènere, raça, discapacitat, orientació sexual, creences
religioses, opinions polítiques o per qualsevol altra circumstància, com l’edat, que pugui ser
causa de discriminació.

Article 11
Altres obligacions dels perceptors de subvenció

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.” 

8



En el supòsit que l’entitat beneficiària de la subvenció, en l’exercici de l’activitat subvencionada
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,  de  les
persones adscrites a la prestació de l’activitat,  les quals seran vigent durant un any, amb el
benentès que si té coneixement d’algun cas de condemna per sentència ferma per delictes
esmentats,  està  obligada  a  comunicar  a  l’Ajuntament  aquesta  circumstància  de  manera
immediata

Les entitats han de remetre’s al Reglament d’Usos Lingüístics, de l’Ajuntament de Vacarisses,
en tots aquells preceptes que siguin d’aplicació. 

En  aplicació  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,  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.

Els beneficiaris de les subvencions, en ésser persones jurídiques, si són perceptors per import
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. 

Article 12
Obligacions de l’Ajuntament

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, durant el primer semestre de 2016, el subministrament d’informació
s’efectuarà trimestralment i a partir de juliol de 2016 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.

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.

D'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal  (LOPD),  les  dades  de  caràcter  personal  dels  sol·licitants  seran  tractades  amb la
finalitat  de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol
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III  de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Article 13
Aplicació supletòria

En tot  el  que no es prevegi  a les  clàusules  particulars  que s’adjunten,  els  serà d’aplicació
l’Ordenança  General  de  Subvencions  de  l’Ajuntament  de  Vacarisses,  en  tot  allò  que  no
contravingui la Llei General de Subvencions i normativa de desenvolupament.

MEDI AMBIENT

Clàusules  particulars  per  a  l’atorgament  de  subvencions  destinades  a  projectes
mediambientals. 

CODI: medi ambient 1/2017

Article 1
Objecte

És objecte de la convocatòria la subvenció per a projectes mediambientals que es duguin a
terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2017. 

Article 2
Programes subvencionables 

Als  efectes  d’aquesta  convocatòria  s’entén  per  projectes  mediambientals  els  que duguin  a
terme  les  entitats  ambientals  inscrites  al  Registre  Municipal  d’Entitats  i  Associacions  de
Vacarisses, l’objecte social de les quals sigui conèixer i millorar l’entorn natural, alhora que:
 
2.1 Potenciar  criteris  de sostenibilitat  perquè entenem que constitueixen una estratègia que
coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi  de recursos aplicable a la situació
econòmica actual.

2.2  Estimular  la  cooperació  i  col·laboració  entre  entitat  i  ajuntament,  per  tal  de  potenciar
estratègies  de  sensibilització,  comunicació  i  educació  que aconsegueixin  la  complicitat  dels
ciutadans en la implementació de les polítiques ambientals locals.

S’admetrà un únic projecte per entitat sol·licitant.

Article 3 
Crèdits pressupostaris 

Les  subvencions  a  atorgar  aniran  a  càrrec  del  grup  de  programa  172  concepte  480,  del
pressupost  municipal  de 2017,  d’acord  amb la disponibilitat  pressupostària i  la  dotació  que
derivi  de l’acte de convocatòria.  Tanmateix,  el  crèdit inicial  disponible es podrà ampliar  amb
subjecció a la normativa vigent. 

Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
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Els  criteris  que  s’utilitzaran  per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  de  subvenció  seran  els
següents: 

Interès general del projecte per al municipi Fins a 60 punts
- Activitats de sensibilització ambiental adreçades a les escoles del municipi.
- Activitats adreçades al coneixement del territori, la flora i/o la fauna.
- Caràcter innovador del projecte ambiental.

Nivell d’autofinançament de les activitats Fins a 20 punts
- Nivell d’autogestió.
- Disponibilitat de recursos propis.
- Disponibilitat de recursos externs.

Interès ambiental o arrelament de l’entitat en el territori Fins a 20 punts
- Número de socis.
-  Participació  i  col·laboració  de  l’entitat  en  activitats  festives  organitzades  des  de
l’Ajuntament (Dia Mundial del Medi Ambient, Festa Major...).

Total punts 100 punts

Article 5 
Composició nominal de la Comissió qualificadora

La comissió qualificadora estarà formada per: 

- Regidor/a de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vacarisses
- Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari. 

Article 6
Òrgan competent

L’òrgan competent, tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a de Medi Ambient i Sostenibilitat.

COMERÇ

Clàusules  particulars  per  a  l’atorgament  de  subvencions  destinades  a  projectes  de
dinamització del comerç. 

CODI: Comerç  1/2017

Article 1
Objecte

És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes de dinamització del comerç que es
duguin a terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2017. 

Article 2
Programes subvencionables 
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Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes de dinamització del comerç els que
duguin  a  terme  les  entitats  de  comerciants  inscrites  al  Registre  Municipal  d’Entitats  i
Associacions de Vacarisses que l’objecte social de les quals vagi encaminat a la promoció del
teixit comercial i què duguin a terme, les activitats següents:
 
2.1 Activitats de dinamització comercial

Article 3 
Crèdits pressupostaris 

Les  subvencions  a  atorgar  aniran  a  càrrec  del  grup  de  programa  430  concepte  480  del
pressupost  municipal  de 2017,  d’acord  amb la disponibilitat  pressupostària  i  la  dotació que
derivi  de l’acte de convocatòria.  Tanmateix,  el crèdit  inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent. 

Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions

Els  criteris  que  s’utilitzaran  per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  de  subvenció  seran  els
següents: 

Interès general del projecte per al municipi fins a 20 punts
- Assistència de persones a l’activitat
- Activitats adreçades al coneixement del comerç
- Transcendència extramunicipal
- Caràcter innovador
Nivell d’autofinançament de les activitats fins a 10 punts

- Nivell d’autogestió
- Disponibilitat de recursos propis
- Disponibilitat de recursos externs

Creació de xarxa fins a 25 punts
- Cooperació entre entitats
- Participació en òrgans municipals de participació
- Coordinació del projecte amb les activitats del municipi
Impacte social o arrelament de l’entitat en

el territori
fins a 40 punts

- Número de socis
- Accions adreçades a tots els comerços del municipi
- Participació de l’entitat en la vida cultural/social/festiva del municipi
- Activitats gratuïtes, dins la programació anual de la Regidoria de Comerç

Altres fins a 5 punts
Total punts 100 punts

Article 5 
Composició nominal de la Comissió qualificadora

La comissió qualificadora estarà formada per: 
-Regidor/a d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Vacarisses
-Tècnic/a de Comerç de l’Ajuntament de Vacarisses
-Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a. 
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Article 6
Òrgan competent

L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a d’Indústria,  Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme.

EDUCACIÓ

Clàusules  particulars  per  a  l'atorgament  de  subvencions  destinades  a  projectes
d'educació.
CODI: educació 1/2017

Article 1

Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes i activitats en l’àmbit educatiu que
es duguin a terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2017. 

Article 2 

Programes subvencionables 
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén per projectes subvencionables  en l’àmbit educatiu,
els que duguin a terme les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de
Vacarisses, que l’objecte social de les quals sigui de caire educatiu i que duguin a terme les
activitats següents:  

2.1. Activitats de participació i dinamització de la comunitat educativa, en especial aquelles que
fomentin la participació i implicació de les famílies.
2.2. Activitats que fomentin la protecció del medi ambient , així com projectes de sostenibilitat.
2.3.  Activitats  que  afavoreixin  la  integració  sociocultural,  la  tolerància,  la  convivència  i  la
solidaritat.
2.4.  Activitats  que  promoguin  la  col·laboració   i  el  treball  entre  diferents  AMPA i  entitats
educatives del municipi .
2.5. Activitats que proposin projectes innovadors encara que siguin puntuals, que introdueixin
elements de qualitat i/o identificació singular del centre escolar.

Article 3 

Crèdits pressupostaris
Les  subvencions  a  atorgar  aniran  a  càrrec  del  grup  de programa 321  i  concepte  480  del
pressupost  municipal  de 2017,  d'acord amb la  disponibilitat  pressupostària  i  la  dotació  que
derivi  de l'acte de convocatòria.  Tanmateix el crèdit  inicial  disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent.

Article 4

Barems per a la valoració de les subvencions
Els  criteris  que  s'utilitzaran  per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  de  subvenció  seran  els
següents:
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Interès general del projecte per a la
comunitat educativa del municipi

fins a 16 punts

-  Assistència de persones a les activitats
-  Participació dels diferents sectors implicats en l'educació
-  Activitats educatives d'abast municipal
- Transcendència de l'activitat com a eina que complementi l'educació de la persona
- Dèficit d'activitats anàlogues
Nivell d'autofinançament de les activitats fins a 8 punts

- Disponibilitat de recursos propis
- Disponibilitat de recursos externs
Impacte social o arrelament de l'entitat en

el territori
fins a 46 punts

- Número de socis
- En el cas d'estar vinculada a un centre escolar no municipal, nombre d’alumnes
- Participació de l'entitat en la vida cultural/social/festiva del municipi
Qualitat i interès del projecte presentat, 
avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció 
i coherència amb els objectius del mateix i de 
la convocatòria.

Fins a 30 punts

Total 100

Article 5 
Composició nominal de la Comissió Qualificadora
La Comissió Qualificadora estarà formada per:
-Regidor/a d'Educació de l'Ajuntament de Vacarisses
-Tècnic/a d'Educació de l'Ajuntament de Vacarisses
-Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a

Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a d’Educació.

ESPORTS

Clàusules  particulars  per  a  l’atorgament  de  subvencions  destinades  a  projectes
d’esports. 

CODI: esports 1/2017

Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a la promoció, projectes i activitats de difusió de
l’esport que es duguin a terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2017. 

Article 2
Programes subvencionables 
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes de promoció i difusió de l’esport, els
que  duguin  a  terme  les  entitats  esportives  inscrites  al  Registre  Municipal  d’Entitats  i
Associacions  de  Vacarisses  sense  afany  de  lucre,  que  l’objecte  social  de  les  quals  vagi
encaminat al foment de l’esport i que duguin a terme algun dels següents subprogrames:
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2.1.  Organització  de  sessions  que tenen per  objectiu  l’ensenyament  d’activitats  físiques  i/o
formació d’agents esportius.
2.2.  Organització  curses,  torneigs,  lligues,  trobades  o  campionats  esportius  oficials  o
amistosos.
2.3. Organització de programes d’activitats físiques no competitives que tenen que objectiu la
millora de la salut i l’ocupació del temps lliure.
2.4. Organització, promoció i desenvolupament  de escoles esportives i esport extraescolar.
2.5. Promoció de l’esport de caràcter social.
2.6. Promoció de l’esport per dones.
2.7. Promoció de l’esport per gen gran.
2.8.  Col·laboració  amb  la  regidoria  d’esports  en  l’organització  dels  actes  esportius  que
organitza directament l’Ajuntament: curses de festa major, festa major petita, crossos escolars,
campionats de caràcter lúdic.
  
Article 3
Crèdits pressupostaris 
Les  subvencions  a  atorgar  aniran  a  càrrec  del  grup  de programa 341  i  concepte  480  del
pressupost municipal de 2017, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que
derivi  de l’acte de convocatòria.  Tanmateix,  el crèdit  inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent. 

Article 4
 Barems per a la valoració de les subvencions

Els  criteris  que  s’utilitzaran  per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  de  subvenció  seran  els
següents: 

Promoció de les activitats esportives
adreçades a

fins a 20 punts

- Infants          
- Adolescents 
- Dones          
- Adults            

Número de participants en l’activitat fins a 10 punts

- 0 a 50        
- 51 a 100     
- 101 a 300 
Promoció dels programes i activitats que
tinguin com objectiu la difusió del esport

dintre i fora del poble

fins a 10 punts

- Més de 5 programes
- 3 programes        
- 1 programes                 

Estímul de la participació i difusió de
l’esport local

fins a 10 punts

- Publicitat gràfica
- Publicitat sonora 
- Publicitat audiovisual

Activitat de caràcter obert fins a 10 punts
Desenvolupament de la gestió i

autofinançament de la proposta esportiva
fins a 10 punts

Es valorarà que el projecte o activitat  aconsegueixi altres formes de finançament (Fins a un
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màxim de 10 punts si el nivell d’autofinançament supera el 50%).
Qualitat i coherència en la programació

esportiva durant tot l’any
fins a 20 punts

Es  valorarà  individualment  cada  projecte  o  activitat  atenent  a  les  seves  característiques  i
especificitats, l’adequació amb els objectius generals de l’àrea que concedeix les subvencions i
el seu caire d’activitat amb un interès esportiu general. S’analitzaran els objectius previstos i el
pressupost del programa, així com la trajectòria de l’entitat respecte a anys anteriors i la qualitat
de  la  proposta.  També  l’adequació  i  coherència  de  la  quantitat  sol·licitada  amb  l’import
necessari per a dur a terme l’activitat.
Responsabilitat  social  dels  projectes
presentats  ofertant  places  en  les  seves
activitats  per  a  persones  del  municipi
derivats de Serveis Socials

fins a 10 punts

Es valorarà el nombre de places que es reservin a cost zero per a l’Ajuntament amb la finalitat
de  destinar-les  a  les  persones  que  des  de  Serveis  Socials  considerin  oportú.  La  reserva
d’aquestes places no implica que necessàriament s’hagin de cobrir , ja que la derivació anirà en
funció de les necessitats detectades pels Serveis Socials.
Per a l’oferta de fins a un 2% de les places ofertades en les seves activitats: 2 punts
Per a l’oferta del 3 al 6% de les places ofertades en les seves activitats: 4 punts
Per a l’oferta del 7 al 10% de les places ofertades en les seves activitats: 6 punts
Per a l’oferta de l’11 al 14% de les places ofertades en les seves activitats: 8 punts
Per a l’oferta del 15% o superior de les places ofertades en les seves activitats: 10 punts

Article 5 
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per: 
- Regidor/a d’Esports de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a d’Esports de l’Ajuntament de Vacarisses
- Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a. 

Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a d’Esports.

CULTURA, FESTES I PATRIMONI

Clàusules  particulars  per  a  l’atorgament  de  subvencions  destinades  a  projectes  de
cultura

CODI: cultura 1/2017

Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes i activitats de difusió de la cultura
que es duguin a terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2017. 

Article 2
Programes subvencionables 
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes de difusió de la cultura, els que duguin
a  terme  les  entitats  culturals  inscrites  al  Registre  Municipal  d’Entitats  i  Associacions  de
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Vacarisses, que l’objecte social de les quals sigui de caire cultural i que duguin a terme les
activitats següents: 

2.1 Difusió de la cultura al municipi de Vacarisses.

Article 3 
Crèdits pressupostaris 
Les  subvencions  a  atorgar  aniran  a  càrrec  del  grup  de programa 334  i  concepte  480  del
pressupost municipal de 2017, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la dotació que es
derivi  de l’acte de convocatòria.  Tanmateix,  el crèdit  inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent. 

Article 4 
Barems per a la valoració de les subvencions
Els  criteris  que  s’utilitzaran  per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  de  subvenció  seran  els
següents: 

Interès general del projecte per al municipi fins a 20 punts
- Assistència de persones a l’activitat
- Dèficit d’activitats anàlogues
- Caràcter innovador de la proposta

Nivell d’autofinançament del projecte fins a 20 punts
- Nivell d’autogestió del projecte
- Disponibilitat de recursos propis
- Disponibilitat de recursos externs

Creació de xarxa fins a 20 punts
- Cooperació entre entitats per a dur a terme el projecte
- Coordinació del projecte amb la resta d’activitats del municipi
Impacte social o arrelament de l’entitat en

el territori
fins a 20 punts

- Número de socis de l’entitat
- Número d’activitats que fan durant l’any obertes a tothom
- Intercanvis culturals amb/en altres poblacions d’arreu
- Participació de l’entitat en activitats organitzades per altres a Vacarisses

Altres valoracions fins a 20 punts
- Concreció del projecte
- Projectes amb activitats relacionades amb la llengua i la cultura catalana
- Altres valoracions de la regidoria

Total punts 100 punts

Article 5 
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per: 
- Regidor/a de Cultura, Festes i Patrimoni de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a de Cultura de l’Ajuntament de Vacarisses
- Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a.
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Article 6
Òrgan competent

L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció serà el/la regidor/a de Cultura, Festes i Patrimoni.

JOVENTUT

Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes juvenils 

CODI: joventut 1/2017

Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes juvenils que es duguin a terme en el
municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2017. 

Article 2
Programes subvencionables 
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes juvenils aquells que duguin a terme
les entitats de joves de Vacarisses inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
Vacarisses i que el seu objecte social, que consta als estatuts, les declari com a juvenils.

Article 3 
Crèdits pressupostaris
Les  subvencions  a  atorgar  aniran  a  càrrec  del  grup  de  programa  339  concepte  480  del
pressupost  municipal  de 2017,  d’acord  amb la disponibilitat  pressupostària  i  la  dotació que
derivi  de l’acte de convocatòria.  Tanmateix,  el crèdit  inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent. 

Article 4 
Barems per a la valoració de les subvencions
Els  criteris  que  s’utilitzaran  per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  de  subvenció  seran  els
següents: 

Interès general del projecte per al municipi fins a 20 punts
- Assistència de persones a l’activitat
- Transcendència municipal
- Dèficit d’activitats anàlogues
- Caràcter innovador de l’activitat

Nivell d’autofinançament del projecte fins a 20 punts
- Nivell d’autogestió de l’activitat
- Disponibilitat de recursos
- Racionalització de la despesa

Creació de xarxa fins a 20 punts
- Cooperació entre entitats per a dur a terme l’activitat
- Coordinació del projecte amb les activitats del municipi
Impacte social o arrelament de l’entitat en

el territori
fins a 25 punts

- Número de socis/es de l’entitat
- Número d’activitats que fan durant l’any obertes a tothom
- Intercanvis culturals amb/en altres poblacions d’arreu
- Participació de l’entitat en la vida cultural/social/festiva del municipi

Altres valoracions fins a 15 punts
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- Nivell de concreció del projecte
- Activitats relacionades amb la llengua i la cultura catalana
- Activitats relacionades a promocionar la joventut

Total punts 100 punts

Article 5 
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per: 

- L’alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament de Vacarisses
- Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a

Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent, tant de l’aprovació de la convocatòria, com de la resolució d’atorgament, i
en el seu cas de la revocació de la subvenció serà l’alcalde.

ACCIO SOCIAL

Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes d’acció
social

CODI: acció social 1/2017

Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes, activitats o programes adreçats a la
prevenció, informació i sensibilització de problemàtiques socials que es duguin a terme en el
municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2017. 

Article 2
Programes subvencionables
Als  efectes  d’aquesta  convocatòria  s’entén  per  projectes  d’acció  social,  les  activitats  que
duguin  a  terme  les  entitats  inscrites  al  Registre  Municipal  d’entitats  i  Associacions  de
Vacarisses i el seu objecte social es trobi constituït per alguna de les activitats següents:

2.1 Activitats per millorar la salut i benestar de les persones i famílies
2.1.  Activitats  que  millorin  la  interrelació  i  /o  integració  entre  persones  especialment  dels
col·lectius més desfavorits

Article 3
Crèdit Pressupostari
Les  subvencions  a  atorgar  aniran  a  càrrec  del  grup  de programa 231  i  concepte  480  del
pressupost municipal de 2017, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que
es derivi de l’acte de convocatòria. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent.

Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
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Els  criteris  que  s’utilitzaran  per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  de  subvenció  seran  els
següents:

Interès general del projecte al municipi fins a 25 punts
- Assistència de persones a l’activitat
- Dèficit d’activitats anàlogues al municipi 
- Caràcter innovador 

Creació de xarxa fins a 25 punts
- Col·laboració en programes, projectes i activitats organitzades per l’ajuntament 
- Cooperació amb entitats del municipi 
- Coordinació del projecte amb les activitats del municipi
Nivell d’autofinançament de les activitats fins a 5 punts

- Una part de l’activitat és finançada amb propis  
- El 100% és finançada amb propis
- Entitat compta amb recursos externs

Valors socials fins a 45 punts
- Promoció de la igualtat, llibertat, drets humans, respecte a la diversitat, participació activa i
solidaritat 
- Promoció de les persones i comunitat 
- Accessibilitat a persones amb discapacitat 
- Lluita contra la pobresa i exclusió social 

Total punts 100 punts

Article 5
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per: 
-Regidor/a d’Acció Social, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vacarisses
-Tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vacarisses
-Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a

Article 6
Òrgan competent
L’Òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament i en
el  seu  cas  revocació  de  la  subvenció  serà  el/la  regidor/a  d’  d’Acció  Social,  Solidaritat  i
Cooperació

SOLIDARITAT

Clàusules  particulars  per  a  l’atorgament  de  subvencions  destinades  a  projectes  de
cooperació internacional per al desenvolupament

CODI: solidaritat 1/2017

Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament
en l’àmbit  internacional  que es duguin  a terme des del  municipi  de  Vacarisses i  durant  el
transcurs de l’any 2017. 

Article 2
Programes subvencionables
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Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes de cooperació al desenvolupament en
l’àmbit  internacional  els que duguin a terme les  entitats  de cooperació inscrites  al  Registre
municipal d’entitats i Associacions de Vacarisses, que l’objecte social de les quals duguin a
terme les activitats següents. 

2.1 Es  donarà  prioritat  als  projectes  localitzats  en  països  amb  un  Índex  de
Desenvolupament Humà baix o mitjà

2.2 Que vagin destintats a l’educació, formació, i aspectes que millorin la situació sòcio-
sanitària, amb la promoció i el desenvolupament de persones i comunitats

2.3 Els  beneficiaris/es  dels  projectes  han  de  ser  persones  i  comunitats  de  països
empobrits,  especialment  aquells  grups  que  es  troben  en  situacions  de  major
precarietat, com solen ser, dones, nenes, infància i població indígena

2.4 Que  facin  treball  de  sensibilització  i/o  educació  a  la  població  del  municipi  de
Vacarisses, i prevegin accions destinades a informar a la ciutadania de Vacarisses dels
propis projectes, del seu curs i de la realitat del seu entorn, i també a fomentar els
valors de solidaritat

2.5 Aquelles entitats que portin a terme acolliments o intercanvis amb el països empobrits
es valorarà la participació en activitats del municipi, i l’intercanvi amb la població del
municipi receptor

2.6 Hi haurà d’haver una participació activa de ciutadans i ciutadanes de Vacarisses en el
projecte

2.7 Els  projectes  s’han de desenvolupar  dins un context de democràcia i  respecte pels
drets  humans.  No s’acceptaran els  projectes  que tinguin  un  caràcter  excloent  amb
relació  a  gènere,  ètnia,  ideologia,  religió  o  qualsevol  altra  restricció  de  la  condició
humana.  A  excepció  d’aquells  projectes  especialment  afectats:  dones,  infants,
discapacitats, refugiats, poblacions indígenes i d’altres

Article 3
Crèdits pressupostaris
Les  subvencions  a  atorgar  aniran  a  càrrec  del  grup  de programa 231  i  concepte  480  del
pressupost municipal de 2017,  d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que
es derivi de l’acte de la convocatòria. 
Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa vigent. 

Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els  criteris  que  s’utilitzaran  per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  de  subvenció  seran  els
següents:

Potenciació d’accions encaminades al
desenvolupament de col·lectius o països

receptors que impliquin autogestió

Fins a 40 punts

-La subvenció no genera dependència
-Equipaments medioambientals i sòcio-sanitaris
- Accions que siguin sostenibles en el temps

Nombre de beneficiaris/es Fins a 20 punts
-Nombre de beneficiaris
-Col·lectiu desfavorit: dones, infants, joves, gent gran, refugiats
-Es valorarà que els beneficiaris estiguin implicats en elaboració i execució del projecte

Valoració de la sensibilització realitzada Fins a 30 punts
-Coordinacions amb altres entitats i treball en xarxa
-Implicació de l’entitat i contrapart en tasques de sensibilització
-Treball de divulgació i ressó del projecte al municipi

Valoració de la contrapart Fins a 10 punts
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-Contrapart consolidada i amb capacitat de gestió
-Relació consolidada entre entitat i contrapart
-Contrapart formada per alguns dels beneficiaris dels projectes organitzats

Total punts 100 punts

Article 5
Composició nominal de la comissió qualificadora
La comissió qualificadora està formada per
- Regidor/a d’Acció Social, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vacarisses
-Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a

Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el  seu  cas  revocació  de  la  subvenció  serà  el/la  regidor/a  d’Acció  Social,  Solidaritat  i
Cooperació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Clàusules particulars  per  a l’atorgament  de subvencions per  a  festes majors  i  altres
activitats destinades a les entitats veïnals de Vacarisses. 

CODI: Participació Ciutadana 1/2017

Article 1
Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria son les subvencions per a Festes majors i altres activitats de les
entitats veïnals, és a dir associacions de veïns de Vacarisses,  que es duguin a terme en el
transcurs de l’exercici de 2017 i que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels vilatans i
vilatanes de Vacarisses, des d’una perspectiva de treball comunitari i foment de la participació
ciutadana.

Article 2
Programes subvencionables 
Als  efectes  d’aquesta  convocatòria  s’entén  per  entitats  veïnals  de  Vacarisses,  aquelles
associacions/agrupacions  de  propietaris  i/o  veïns  de  Vacarisses  que  estiguin  degudament
inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.

S’entén per programes subvencionables els projectes de les entitats per l’exercici  2017 que
recullin els següents tipus d’activitats:

2.1.Activitats que es duguin a terme dins els àmbits d’actuació de cada entitat veïnal en el cas
de les Festes majors i altres activitats puntuals al marge de la Festa major.
2.2.Activitats continuades durant l’any. 
2.3.Activitats  que  fomentin  la  participació  i/o  col·laboració  amb  altres  entitats,  organismes
participatius o amb el propi Ajuntament.

Article 3 
Crèdits pressupostaris 
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L’import de la subvenció a atorgar mitjançant la present convocatòria anirà a càrrec del grup de
programa 924 i concepte 480 del pressupost municipal de 2017, d’acord amb la disponibilitat
pressupostària i la dotació que derivi de l’acte de convocatòria. 

Article 4 
Barems per a la valoració de les subvencions
Els  criteris  que  s’utilitzaran  per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  de  subvenció  seran  els
següents: 

Festes majors i activitats puntuals al 
marge de la Festa major que es portin a 
terme durant l’any 2017.

fins a 25 punts

- Festes majors que comptin amb la participació del conjunt d’agents culturals del municipi. 
- Festes majors amb activitats destinades al públic infantil i/o juvenil. 
- Festes majors amb activitats culturals i/o esportives. 
- Festes majors amb activitats considerades d’interès i innovadores. 
- Festes majors que potenciïn activitats de caràcter intergeneracional. 

Activitats continuades durant l’any 2017. Fins a 35 punts
- Abast de les activitats pel conjunt del municipi.
- Activitats conjuntes entre diferents entitats del municipi.
- Activitats destinades al públic infantil i/o juvenil. 
- Activitats que aportin oferta formativa, esportiva, cultural i/o de conservació del medi ambient.
- Activitats que fomentin el coneixement del territori i la llengua i cultura catalana.
- Activitats destinades a la millora de la cohesió social i al foment de la convivència. 
- Utilització de les TIC per la difusió de les activitats de l’entitat. 
- Incorporació d’activitats i esdeveniments amb aspectes innovadors o de nova 
implementació al municipi. 
 Activitats que fomentin la participació. Fins a 10 punts
- Activitats que fomentin la participació i/o col·laboració en comissions, consells i/o organismes
participatius.
- Activitats que fomentin la col·laboració amb diferents actes o esdeveniments organitzats per
l’Ajuntament.

 Número d’habitants empadronats a data 1
de gener de 2017

Fins a 15 punts

-Es tindrà en compte el número d’habitants a cada urbanització representada per l’associació o
entitat veïnal a data 1 de gener de 2017 sempre i quan (i només en aquest cas) s’arribi al 50%
(35 punts) una vegada valorats els barems A, B i C.

- De 0 a 500 hab. s’atorgaran 5 punts.
- De 501 a 1000 hab. s’atorgaran 10 punts.
- A partir de 1.001 hab. s’atorgaran 15 punts.

Manteniment de la seu social 15 punts
Sempre que es disposi de seu social, per tal de ser corresponsables amb l’esforç organitzatiu
de l’entitat i contribuir  en el manteniment la seva seu social,  on es preparen i realitzen part
d’aquestes activitats.

Total punts 100 punts

Article 5 
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per: 
Regidor/a de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vacarisses
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Tècnic/a de Participació Ciutadana en funcions de l’Ajuntament de Vacarisses
Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a. 

Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent, tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i
en el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a de Participació Ciutadana. 

Pren la paraula el Sr. Salamé, qui diu que, tal com va fer a les comissions informatives, el que
farà és enumerar els canvis respecte l’any passat . 
Explica  que  el  primer  canvi  és  la  manera  de  fer  la  sol·licitud  i  la  justificació,  doncs  han
incorporat  els  formularis  online  per  tal  que  sigui  molt  més  fàcil  i  no  calgui  imprimir-los  i
presentar-los a l’ajuntament.
El segon canvi és que totes les entitats que tinguin relació amb menors hauran de presentar el
certificat  d’antecedents  penals  per  delictes  de  naturalesa  sexual  amb menors,  de  validesa
anual.
Pel que fa a les bases d’Educació, cedeix la paraula a la Sra. Fuster per tal que les expliqui.

La Sra. Fuster comenta que s’han incorporat una sèrie de projectes per tal de potenciar que les
entitats que s’acullin com les AMPA, o associacions de caire educatiu,  realitzin projectes de
contingut i que no es limiti a l’atorgament d’unes quantitats econòmiques sense cap projecte
que les acompanyi. Afegeix que el que volen fomentar son activitats relacionades amb:

- la  participació  i  dinamització  de  la  comunitat  educativa,  en  especial  activitats  que
fomentin la participació i implicació de les famílies als centres escolars. 

- activitats  que  fomentin  la  protecció  del  medi  ambient,  així  com  projectes  de
sostenibilitat.

- activitats que afavoreixin la integració sociocultural,  la  tolerància,  la  convivència i  la
solidaritat.

- activitats que promoguin la col·laboració i el treball de les AMPA i entitats educatives
del municipi.

- Activitats que proposin projectes innovadors encara que siguin de tipus puntual i que
introdueixin elements de qualitat i/o identificació singular del centre escolar.

Segueix la seva intervenció dient que l’ànim que plantegen és que per part de les AMPA es
pugui col·laborar a introduir projectes i no només a aportar unes quantitats econòmiques, que
també  ho  seran  segons  els  barems  com el  número  de  socis,  l’impacte  que  pugui  tenir  al
territori, l’interès general per a la comunitat educativa del municipi... però més específicament
aquest tipus d’activitats que facin més palesa la participació de les famílies i més palesos tots
els valors que han definit en cadascun dels punts comentats.

Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que també hi ha canvis en l’àrea de Participació
Ciutadana, doncs han fet unes petites variacions que ja venien demanades per les mateixes
associacions de veïns, com que es tingués en compte el número d’habitants de cada nucli a
l’hora d’atorgar les subvencions. Explica que com que no volien fer una assignació directa de
diners pel fet exclusiu de tenir habitants, el que han fet ha estat una solució mixta que proposa
que sempre i quan s’aconsegueixi el 50% dels punts en els tres primers apartats, es donaran
punts addicionals per habitants de la següent manera:

- de 0 a 500 habitants: 5 punts addicionals.
- de 501 a 1000 habitants: 10 punts addicionals.
- a partir de 1001: 15 punts addicionals.
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Intervé el Sr. Serna qui explica que han estat mirant les bases i els semblen molt aconseguides,
però tenen un problema molt important que és que no tenen el pressupost aprovat, per tant no
saben de quines partides de subvencions estan parlant, i pregunta si tenen idea de per on han
d’anar aquestes partides.

El Sr. Alcalde explica que estan amb pressupostos prorrogats i com ja van explicar no estan en
disposició de fer els pressupostos degut a totes les incerteses que tenen relacionades amb
l’abocador  i  el  CTR   i,  per  tant,  mentre  aquestes  incerteses  que  son  una  gran  part  del
pressupost, tot i que no haurien de ser-ho, no estiguin resoltes, no es veuen en cor de tirar
endavant uns pressupostos.

Intervé el Sr. Serna qui torna a preguntar si a dia d’avui encara no saben quines partides seran.

La Sra. Sánchez aclareix que amb un pressupost prorrogat, les partides son, inicialment, les
mateixes.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui, adreçant-se al Sr. Salamé, li pregunta si les associacions que
tenen menys de 500 habitants no podran obtenir cap punt extra.

El  Sr.  Salamé  diu  que  sí,  que  tal  com  ha  dit  de  0  a  500  habitants  s’atorgaran  5  punts
addicionals.

El Sr. Garrido diu que, d’aquesta manera, les associacions més petites no arribaran a tenir la
puntuació necessària per dur a terme la seva festa.

El Sr. Salamé explica que pels habitants s’obtenen punts addicionals als que ja s’atorguen pels
projectes presentats. Aclareix que segons els projectes s’atorguen uns punts i ,si arribes al 50
% del màxim dels punts possibles en els 3 primers apartats, s’atorguen els punts addicionals
per número d’habitants. 

El Sr. Garrido diu que les associacions petites tindran menys punts.

El Sr. Alcalde explica que tindran menys punts per habitants, però els mateixos punts i mateixes
possibilitats en els altres aspectes, doncs no es valora només els habitants, és un més a més, i
si presenta un projecte molt bo tindrà més punts d’alguna altra cosa i es podrà compensar.

Pren la paraula el Sr. Boada qui ,per aclarir al Sr. Garrido,  diu que els habitants suposen un
15% dels 100 punts.

Intervé el Sr. Llorens qui comenta que a l’època de la seva legislatura varen introduir un canvi
radical en relació al model establert i que ara el satisfà la tasca i el plantejament que han fet i
per  tant  els  felicita,  però  pregunta  si  s’ha  explicat  el  projecte  als  veïns  i  han tingut  ocasió
d’opinar-ne.

El Sr. Salamé respon que no s’ha fet, però que ho faran en breu, perquè el tècnic està de baixa
per paternitat. Segueix dient que vol aclarir que l’únic canvi que han recollit és una inquietud i
proposta sorgida de les pròpies associacions, quan es treballava en les bases de l’any passat.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.3.- PROPOSTA  DE  LA  REGIDORA  DE  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENIBILITAT
D’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  SUBSCRIT  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE
VACARISSES  ,   L’ASSOCIACIÓ  DE  PROPIETARIS  FORESTALS  ENTORNS  DE
MONTSERRAT,  I  L’ASSOCIACIÓ  CAN  MIMÓ,  PASTORS  I  PRODUCTORS
ARTESANALS,  PER A L’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE LIFE MONTSERRAT A
LA FINCA EL MIMÓ DE VACARISSES

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 31 de maig de 2012,  va
ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió
ordinària celebrada el dia 23 d’abril de 2012, d’aprovació del Conveni Marc que té per objecte
establir els mecanismes de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de
Castellbell  i  el  Vilar,  Castellgalí,  Collbató,  El  Bruc,  Esparreguera,  Marganell,  Monistrol  de
Montserrat,  Olesa  de  Montserrat,  Rellinars,  Sant  Salvador  de  Guardiola,  Sant  Vicenç  de
Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de
Montserrat, per tal que aquesta, amb l’ajuda de les institucions esmentades, pugui executar el
nou  Pla  Marc  de  Restauració  i  Millora  Forestal  dels  municipis  de  l’àmbit  territorial  de
l’Associació de Propietaris Forestals.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 10
de juny  de 2014,  va aprovar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Vacarisses a  l’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS  FORESTALS  ENTORNS  DE  MONTSERRAT”  (APFEM),  acceptant-ne  els
Estatuts pel qual es regeix, acord que fou ratificat pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses,  en
sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2014.

El  Pla Marc de Restauració  i  Millora Forestal,  a partir  d’ara Pla Marc, és el  document  que
determina, a llarg termini, els objectius i tasques a realitzar, consensuades entre els signants de
l’esmentat Conveni Marc, en les diferents unitats de gestió definides d’acord amb els inventaris
forestals i el cadastre.
 
El Pla Marc es desenvolupa a través de Plans Especials, uns documents que determinen, a mig
termini i de forma consensuada, les unitats de gestió que hauran de dur-se a terme en períodes
de  cinc  anys.  Aquests  Plans  Especials  s’executen  a  través  de  Programes  Anuals,  que
seleccionen,  a  partir  de  les  unitats  de  gestió  recollides  en  el  Pla  Especial,  la  distribució
d’accions,  que  d’acord  amb  les  possibilitats  financeres,  es  podran  executar  en  un  any
determinat. Atès que varen definir els treballs que executarà l’ APFEM d’acord amb el Pla Marc,
els programes anuals i el Projecte LIFE MONTSERRAT.

La Junta de Govern Local, en sessió del 13 de juny de 2016, va aprovar el Programa Anual
2016 per l’execució del Pla Marc de millora i valoració de les finques forestals en l’àmbit de l’
APFEM.

El projecte LIFE Montserrat es localitza a la muntanya de Montserrat i els seus voltants. La
zona inclosa al el projecte ocupa una extensió de 42.487 ha a la que predomina el bosc (64%).
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L’àrea inclosa al projecte presenta un risc significatiu d’incendi degut a l’acumulació de càrrega
de biomassa combustible, al canvi climàtic i a la desaparició dels cultius i altres usos forestals
tradicionals,  i  ha  sofert  grans  incendis  forestals  al  passat.  Aquest  projecte  busca  prevenir
incendis  i  millorar  la  biodiversitat  mitjançant  una  eina  innovadora:  la  gestió  silvo-pastural
integrada. El projecte està coordinat per la Diputació de Barcelona, y participen com a socis
beneficiaris el Patronat de la Muntanya de Montserrat, Bombers de Catalunya, l’APFEM y la
Fundació Catalunya - La Pedrera.

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de
2016,  va  aprovar  la  minuta  de  contracte  a  subscriure  entre  l’Ajuntament  de  Vacarisses  i
l’APFEM, per a definir  els treballs que executarà l’esmentada Associació d’acord amb el Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal, els programes anuals ,  el Projecte LIFE MONTSERRAT
i d’altres, a la finca de titularitat municipal anomenada Mas Mimó , inscrita al Registre de la
Propietat de Terrassa núm. 5, al Volum 3076, Llibre 114, Foli 19, núm. de finca 3571, en els
termes que s’expressen a l’esmentat contracte i pel termini de vint anys.

El contracte expressat fou signat en data 25 de novembre de 2016.

Atès que l’acord segon de l’esmentat contracte preveu que “Qualsevol actuació de l’Associació
(APFEM) no contemplada en aquest contracte haurà de tenir la conformitat expressa i escrita
de la Propietat”.

De les accions de conservació del Projecte Life Montserrat, en concret la C3, es correspon a la
implementació del sistema de pastura.

Altrament, l’acord quart és del tenor literal següent “La propietat autoritza l’Associació (APFEM)
per  negociar  i  contractar  els  treballs”,  i  en  aquest  sentit  per  tal  que  es  pogués  establir
l’explotació  ramadera  que  pasturarà  la  unitat  de  pastura  16  “Mimó  Puigventós”,  fou
seleccionada l’ Associació Can Mimó, pastors i productors artesans “ (en endavant Associació
Can Mimó).

En data  12 de febrer  de 2016 fou signat  el  conveni  de col.laboració  entre l’Ajuntament  de
Vacarisses, l'Associació  de  Propietaris  Forestals  Entorns  de  Montserrat,  i  l’Associació  Can
Mimó, pastors i productors artesans, per a garantir que les activitats que es duguin a terme a la
finca  El  Mimó  s’adeqüin  als  objectius  del  projecte  Life  Montserrat.  A l’esmentat  conveni  hi
figuren com a “Annex 1 el Projecte bàsic i executiu de corral a Vacarisses”,  “Annex 2 Projecte
ramader  a  Can  Mimó  –  Vacarisses”,  i  l’”Annex  3  Contracte  de  conreu:Arrendament  per  a
pastures”.

Atès  que en data 13 de febrer de 2017 l’APFEM  sol.licita  llicència d’obres per a executar
l’actuació  dels  corrals,  segons  el  projecte  presentat  com a Annex  1  del  conveni,   amb  un
pressupost de 44.141,68 euros, sol.licitant una bonificació del 95% en la quota de l’impost, a
l’empara  del  que disposa l’article  6.3 de l’Ordenança Fiscal  núm. 5,  reguladora de l’impost
sobre  construccions,  instal.lacions  i  obres,  així  com una subvenció  tant  pel  restant  5% de
l’impost com pel 100% de la taxa de la llicència d’obres.

Vist  que  de  la  liquidació  practicada,  subjecte  a  l’Ordenança  Fiscal  núm.  5,  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, i a l’Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora
de  la  Taxa  sobre  llicència  d’obres  o  la  comprovació  d’activitats  comunicades  en  matèria
d’urbanisme i altres serveis urbanístics, resulta uns l’imports per l’impost sobre construccions,
instal.lacions i obres de 1.412,53 euros, i per la taxa de 529,70 euros.

Atès l’interès municipal en què s’efectuï l’actuació de la construcció dels corrals sense que els
tributs que correspon liquidar impliqui un cost per a l’APFEM.
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Vist que l’article 6.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal.lacions  i  obres,   estableix  que  “Les  construccions,  instal.lacions  i  obres  que  siguin
declarades  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  per  concórrer-hi  circumstàncies  socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una
bonificació  fins  al  95%  en  la  quota  de  l’impost.  La  declaració  d’especial  interès  o  utilitat
municipal  correspondrà  al  Ple  de  la  Corporació  i  s’acordarà,  prèvia  sol.licitud  del  subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.

Atès que en atenció a l’esmentat article 6.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 correspondria aplicar
una bonificació del 95% a la quota de l’ICIO, essent per import de 1.341,90 euros. 

Atès que el sumatori del restant 5% de l’ICIO, per import de 70,63 euros, i el 100% de la taxa
per import de 529,79 euros, esdevé en 600,33 euros.

Vist que podran concedir-se  de manera directa les subvencions que figurin nominativament al
Pressupost, tal i com preveu l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i article 67.1 del seu reglament.

Vist que tanmateix l’article 10.1.a)  de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses,  estableix  que  les  subvencions  podran  atorgar-se  directament,  no  essent
preceptives  ni  la  concurrència  competitiva  ni  la  publicitat,  quan  estiguin  consignades
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de crèdits
aprovades pel Ple. 

Vist que l’article 22.2.e de la Llei 7/85, de data 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix al Ple de la Corporació la competència per a la modificació  del pressupost General de
l’Ajuntament, seguint el procediment establert a l’article 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 15 de
febrer  de  2017,  va  dictaminar  favorablement,  al  Ple  de  l’Ajuntament  proposo  l’adopció  del
present

A C O R D

PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració,  subscrit en data 12 de febrer de 2016,
entre l’Ajuntament de Vacarisses, l'Associació de Propietaris Forestals Entorns
de Montserrat,  i  l’Associació Can Mimó, pastors i  productors artesans, per a
garantir que les activitats que es duguin a terme a la finca El Mimó s’adeqüin
als objectius del projecte Life Montserrat.

SEGON.- Trametre  l’acord  i  còpia  del  conveni,   a  la  Direcció  General  d’Administració
Local  del Departament de Governació , Administracions Públiques i Habitatge,
i a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, depenent
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

TERCER.- Declarar l’especial interès de l’obra consistent en la construcció de corrals la
finca de titularitat municipal anomenada  El Mimó, d’acord amb el projecte bàsic
i  executiu,   presentat  per  l'Associació  de  Propietaris  Forestals  Entorns  de
Montserrat.

QUART.- Aprovar la bonificació del 95% de la quota de l’ l’impost sobre construccions,
instal.lacions  i  obres,  per  import  de  1.341,90  euros,  per  concórrer
circumstàncies d’especial interès i utilitat municipal.
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CINQUÈ.- Aprovar  inicialment  la  modificació del  Pressupost  prorrogat  per a  l’exercici
2017,  en  el  sentit  d’incloure  nominativament  a l'Associació  de  Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat,  com a beneficiària  d’una subvenció  per a
l’execució de les obres del projecte ramader a Can Mimó (5% de l’ICIO, per
import de 70,63 euros, i el 100% de la taxa per import de 529,70 euros)  ,  així
com  modificar  les  consignacions  pressupostàries   i  pels  imports  que  s’hi
assenyalen

BAIXES

Programa Concepte Descripció Import
1721 221 Altres subministraments 600,33 euros 

ALTES

Programa Concepte Descripció Import

1721 48001
Subvencions Corrents nominativa “Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat” 600,33 euros 

SISÈ.- Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20,1 del R.D. 500/90,
de 20 d’abril , en relació amb l'art 169,1 del Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals  aprovat pel  R.D.L.  2/2004 de 5 de març,  l’acord  anterior,
juntament amb el seu expedient, previ edicte publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran procedir al
seu examen i presentar les reclamacions que estimin oportunes, davant el Ple.
La  Modificació  de  crèdits  per  transferències  es  considerarà  definitivament
aprovada,  amb  caràcter  automàtic,  de  no  presentar-se  reclamacions  en  el
termini abans esmentat.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que l’ajuntament va signar l’any 2013 un escrit de
suport al projecte Life Montserrat, cofinançat per la Unió Europea en un 49,5 % i un 51,5 % per
la  Diputació  de  Barcelona  i  l’Associació  de  Propietaris  Forestals  Entorns  de  Montserrat.
Segueix  explicant que la idea del  projecte és l’acompliment d’una explotació ramadera amb
accions de conservació i implementació d’un sistema de pastura per a la prevenció d’incendis i
una adjudicació d’aquestes unitats ramaderes d’un mínim de 100 cabres a la finca número 16
Mimó Puigventós, és a dir,  que les cabres estaran només en aquesta finca.
Explica que es va fer un procés de preselecció per l’escola de pastors de Catalunya i van ser
seleccionats uns pastors que han constituït una associació que es diu Can Mimó,  i son els que
es faran càrrec de la gestió de les cabres. El projecte Life finançarà la construcció d’uns corrals
al mateix espai on hi ha els d’ara, que estan mig en runes. Afegeix que també faran ús d’uns
camps de conreu amb la finalitat de que serveixin per alimentar el bestiar.
Comenta  que  es  tracta  principalment  de  la  prevenció  d’incendis  i  la  conservació  de  la
biodiversitat de l’espai del Mas Mimó, sense costos per l’ajuntament, que només cedeix la finca.
Per acabar diu que no s’ha d’oblidar que l’espai Mimó va acompanyat d’un estudi, aprovat per
la Diputació, per donar a la casa i resta d’espais aquesta aportació mediambiental, d’activitats
educatives  i  relacionades  amb  el  medi  ambient,  doncs  donat  l’entorn  que  caracteritza
Vacarisses té molt sentit.
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Intervé el Sr. Serna qui diu que valora molt positivament el projecte i que esperen que estigui en
marxa per fer una valoració més definitiva.

El Sr. Boada diu que ha llegit al projecte que presenta l’associació que hi hauria 68 cabres i dos
bocs, i no 100.

La Sra. Fuster aclareix que al punt 13 del conveni hi diu que en un inici hi hauria 100 cabres,
que son les que aporta el Projecte Life , i de les que disposaran realment.
Explica que venen 4 pastors, dues noies i dos nois amb formació específica.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui adreçant-se al Sr. Boada li diu que el 68 que ell deia és el pes.

El Sr. Boada pregunta què passarà amb les cabres per la nit, si hi haurà algú vigilant.

La Sra. Fuster diu que la plena responsabilitat és de l’Associació Can Mimó, tant pel que fa a
malalties, criances...

El Sr. Boada pregunta què passarà en el cas de que els robin les cabres.

La  Sra.  Fuster  respon  que  hauran  de  reposar-les,  doncs  el  projecte  és  totalment  auto
gestionable   i  auto  subvencionable per  l’associació,  l’única  vinculació  de  l’ajuntament  és la
cessió dels terrenys.

El Sr. Boada diu que el seu dubte és si en cas que el projecte surti malament l’associació  pot
deixar de prestar el servei.

La Sra. Fuster respon que està previst en el propi conveni el desistiment de l’associació, i que
en aquest cas, es resoldria el conveni amb ells  i  des del projecte Life podrien buscar nous
pastors.

El Sr. Boada diu que la seva por és que ho deixessin abandonat.

Intervé  el  Sr.  Llorens  qui  explica  que,  al  final  de  la  passada  legislatura,  van  rebre  els
representants del programa Life i creu que els representants de la Fundació la Pedrera de La
Caixa,  per començar  a parlar  d’implementar  el  projecte,  i  li  sembla recordar  que en aquell
moment  qui  havia  de  fer  l’aportació  era  La  Caixa  i  per  part  de  Life  hi  havia  dos  tipus
d’actuacions a Vacarisses, per una banda actuacions puntuals en l’entorn de les carenes que
ens envolten frontereres amb Montserrat o amb la zona d’Olesa, i per l’altra cremes controlades
al corredor de vent que ve d’Olesa cap a Vacarisses. Per acabar, pregunta si aquestes cremes
ja s’han acabat o hi ha alguna actuació més a fer.

La Sra.  Fuster  respon que, efectivament  ,un dels  socis del  projecte Life  és la  Fundació La
Pedrera, juntament amb la Diputació de Barcelona, la Generalitat, l’Associació de Propietaris
Forestals Entorn de Montserrat i el Patronat de la Muntanya de Montserrat. Pel que fa a les
cremes explica que, tal com van fer públic a les xarxes,  la setmana anterior ja se’n va fer una
en aquest espai al que el Sr. Llorens es referia. (29:46)

Es sotmet a votació i si s’aprova per unanimitat dels presents.
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V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.4.- MOCIÓ DEL GRUP  MUNICIPAL PSC, PER UN NOU PACTE CONSTITUCIONAL QUE
RENOVI LES RELACIONS DE CONVIVÈNCIA ENTRE CATALUNYA I ESPANYA. 

Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un referèndum de
ruptura ni està en la nostra agenda política portar a la societat a  la divisió i l’enfrontament. Els
que volem seguir a Espanya, però en una Espanya diferent, fem una aposta per un nou pacte
entre Catalunya i la resta de l’Estat.

Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s’ha sotmès la societat catalana
durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí fàcil. Però, cada
dia som més les persones que defensem aquesta via com a única solució política. 

En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir  la societat, els que
defensem que encara existeix  un catalanisme majoritàriament  obert  i  integrador,  dialogant  i
pacifista, que rebutja tant l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que ignoren la legalitat. 
Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per a la
sortida de la crisi  i  per al  desenvolupament  econòmic i social  de l’actual generació i  de les
futures. Per això, no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió Europa sense
Catalunya. És més, no ens podem permetre estar ni un sol dia fora d'Europa. Per això, cal
alertar contra qualsevol procés unilateral, que suposi quedar fora del marc legal que preveu el
Tractat de la Unió Europea per haver trencar l'Estat de Dret i Democràtic recollit a la Constitució
espanyola, i que pugui provocar per tant, la nostra sortida de la Unió Europea.

Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni beneficia
Catalunya, ni  Espanya,  ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera d’entendre el món. 

La nostra història ens demostra que la societat catalana funciona millor quan està unida, i per
això apostem per preservar la unitat del poble de Catalunya. La solució no és que Catalunya
marxi d'Espanya, sinó canviar Espanya.

Avui tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal Constitucional
de l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya aprovat, tant pel Parlament de
Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i posteriorment referendat per la ciutadania
catalana, alhora que volem donar un nou impuls a la modernització de l’Estat, i desitgem dotar
d’un nou marc de convivència que pugui rebre el suport majoritari dels catalans i catalanes, i
del conjunt de la ciutadania espanyola. 

Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem que:

1.- La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix en marxar
d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual situació. La solució és el diàleg, la
negociació i el pacte. 

2.- Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: l’immobilisme i la pulsió
recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral de la majoria d’escons parlamentaris
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independentistes que no es corresponen al sentiment majoritari dels vots emesos a les últimes
eleccions al Parlament de Catalunya. 

3.- Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la ciutadania siguin
possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals de les quals ens hem dotat.
Per aquest motiu, voler imposar unilateralment un referèndum per la independència no té avui
cabuda en el nostre ordenament jurídic. 

4.-  Per  últim,  volem remarcar  la  necessitat  que  els  governs  de  la  Generalitat  i  d’Espanya
reverteixin la  dinàmica  de relacions conflictives  i  la  substitueixin  per  una fase de distensió,
començant per la negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant: una
elevada conflictivitat competencial; un model de finançament que apliqui el principi d’ordinalitat i
el Consorci Tributari, així com la resta d’elements continguts en l’Estatut votat pels catalans i les
catalanes; el compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials com el servei de Rodalies i el
Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística que, en primer lloc, implica
la renúncia per part del govern d’Espanya a utilitzar la LOMCE com a instrument per erosionar
la immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la recuperació d’elements d’autogovern
erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional a partir de la modificació de la legislació
estatal  corresponent;  i  el  treball  conjunt  sobre  les  46  qüestions  plantejades  pel  president
Puigdemont,  conscients que la discrepància sobre el  referèndum aconsella aparcar aquesta
qüestió. 

Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat catalana, i volem
obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya. Per aquest motiu reivindiquem un nou
pacte que desemboqui en una reforma de la Constitució i que passa per: 

1.- La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi Espanya en un
Estat  federal,  que  blindi  els  drets  socials,  que  augmenti  la  qualitat  de  la  democràcia,  que
incorpori  el  compromís europeu d’Espanya,  i  que pugui  servir  com a catalitzador  del  pacte
polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Aquesta reforma culminarà en
un referèndum sobre l’acord amb garanties democràtiques i que interpel·li a tothom.

2.- El compromís d’aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de l’autogovern
de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte.

3.-  El  reconeixement  de  Catalunya  com  a  nació,  amb  la  seva  llengua,  identitat,  història,
tradicions, dret i cultura propis.
4.- El reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la diversitat
cultural i lingüística.  Volem una Espanya que reconegui també com a llengües pròpies,  i com a
patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà, el gallec, el basc, el català i l’aranès.

5.- La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació dels diferents
governs territorials, la veu dels diferents territoris.

6.- Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un principi de lleialtat i
de cooperació.

7.- El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de llengua, cultura i
ensenyament,  així  com una defensa plena  del  model  d’immersió lingüística  com a eina  de
construcció d’una societat plenament bilingüe. 

8.-  Un  finançament  autonòmic  solidari  però  també  equitatiu,  que  tingui  en  compte  les
necessitats  dels  municipis  i  el  conjunt  de  les  administracions  locals.  El  municipalisme
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constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de Catalunya que cal defensar
i ampliar.

9.-  La  reafirmació  de  l’Estat  del  Benestar,  la  transparència,  la  lluita  contra  la  corrupció,  la
reforma  de  la  llei  electoral,  la  millora  en  matèria  d’infraestructures  i  l’eficiència  de
l’administració.

10.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i
als  seus grups parlamentaris,  a  les  entitats  municipalistes  catalanes i  a  l’estatal,  al  govern
d’Espanya i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles. 

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, en relació a la proposta, diu que no la llegirà sencera però
si que vol fer-ho d’alguns punts en concret al considerar-los prou importants i fa una síntesi tal
com segueix:

«Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un referèndum de 
ruptura ni està en la nostra agenda política portar a la societat a  la divisió i l’enfrontament
el que volen és un nou pacte entre Catalunya i la resta de l’Estat.

Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s’ha sotmès la societat catalana
durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí fàcil. Però, cada
dia som més les persones que defensem aquesta via com a única solució política.

Encara  existeix  un  catalanisme majoritàriament  obert  i  integrador,  dialogant  i  pacifista,  que
rebutja tant l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que ignoren la legalitat.

Catalunya  necessita  la  Unió  Europea  per  al  seu  ple  desenvolupament  com  a  país,  no
concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió Europa sense Catalunya.

Per això, cal alertar contra qualsevol procés unilateral, que suposi quedar fora del marc legal 
que preveu el Tractat de la Unió Europea. 

La independència no és la solució. Ni beneficia Catalunya, ni  Espanya.
La nostra història ens demostra que la societat catalana funciona millor quan està unida, i per
això apostem per preservar la unitat del poble de Catalunya. La solució no és que Catalunya
marxi d'Espanya, sinó canviar Espanya.

Avui tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal Constitucional
de l’any 2010, alhora que volem donar un nou impuls a la modernització de l’Estat i desitgem
dotar  d’un  nou  marc  de  convivència  que  pugui  rebre  el  suport  majoritari  dels  catalans  i
catalanes, i del conjunt de la ciutadania espanyola. 

Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem que:

1. La solució és el diàleg, la negociació i el pacte. 
2. Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: l’immobilisme i la

pulsió   recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral.
3. Estem en un estat de dret que fa que les llibertats de la ciutadania siguin possibles i

que es garanteixi el compliment de les normes legals de les quals ens hem dotat.Per
aquest motiu, voler imposar unilateralment un referèndum per la independència no té
avui cabuda en el nostre ordenament jurídic. 
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4. Volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i d’Espanya reverteixin
la  dinàmica  de  relacions  conflictives  i  la  substitueixin  per  una  fase  de  distensió,
començant  per  la  negociació  de  solucions  concretes  a  problemes  que  es  van
enquistant: una elevada conflictivitat competencial.

5. El  compromís inversor de l’Estat,  el  servei de Rodalies i el Corredor Mediterrani,  la
renúncia per part  del  govern d’Espanya a utilitzar  la  LOMCE com a instrument  per
erosionar la immersió lingüística;

Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat catalana, i volem
obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya. 

Per aquest motiu reivindiquem un nou pacte que desemboqui en una reforma de la Constitució
i que passa per: 

1.- La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi Espanya en
un Estat federal, que blindi els drets socials,

2.- El  compromís  d’aquest  municipi  en  la  defensa  de  les  institucions  catalanes  i  de
l’autogovern de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte.

3.- El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, història,
tradicions, dret i cultura propis.

4.- El  reconeixement  d’Espanya  com  una  nació  de  nacions  que  s’enorgulleixi  de  la
diversitat  cultural  i  lingüística.   Volem  una  Espanya  que  reconegui  també  com  a
llengües pròpies,  i com a patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà, el
gallec, el basc, el català i l’aranès.

5.- La  reforma  del  Senat.  La  cambra  territorial  ha  de  ser  la  clara  representació  dels
diferents governs territorials, la veu dels diferents territoris.

6.- Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un principi de
lleialtat i de cooperació.

7.- El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de llengua,
cultura i ensenyament,  així com una defensa plena del model d’immersió lingüística
com a eina de construcció d’una societat plenament bilingüe. 

8.- Un  finançament  autonòmic  solidari  però  també  equitatiu,  que  tingui  en  compte  les
necessitats dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El municipalisme
constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de Catalunya que cal
defensar i ampliar.

9.- La reafirmació de l’Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la corrupció, la
reforma  de  la  llei  electoral,  la  millora  en  matèria  d’infraestructures  i  l’eficiència  de
l’administració.

10.- Enviar  aquesta  moció  aprovada  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Parlament  de
Catalunya i  als seus grups parlamentaris,  a les entitats  municipalistes  catalanes i  a
l’estatal, al govern d’Espanya i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles.»

Segueix la seva intervenció dient que no estan en contra de ningú i que per ells hi ha diferents
models de territori i societats. Un pot ser la independència, que hi ha una majoria o una meitat
del país que la volen i  l’altra meitat que no i ,per tant,  sempre defensen que hi ha divisió i
enfrontament i no volen arribar a materialitzar aquest enfrontament, sinó treballar per les coses
possibles i pel diàleg que s’ha de produir, doncs no ho conceben de qualsevol altre manera que
no sigui anar plegats.
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Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que, en aquest sentit, tant la confluència política com la
representació a nivell  de Catalunya sempre ho han tingut clar, i ho comentaran en la moció
sobre l’adhesió pel Pacte Nacional pel Referèndum. Afegeix que problemes de convivència no
en  vol  ningú,  però  que  s’han  de  veure  les  diferents  situacions  que  es  donen  dins  l’estat
espanyol,  i  creuen  que  la  millor  manera  de  solucionar  aquesta  situació  és  mitjançant  un
referèndum, propi de les societats democràtiques, ja que al poble català se li ha de respectar la
possibilitat de decidir el seu futur. Per acabar diu que Movem Vacarisses i també des d’Un País
En Comú, a nivell de Catalunya i més enllà, fins i tot a nivell de l’estat espanyol, s’està apostant
per aquesta via que és la més factible amb la qual la majoria ha celebrat i ha entès que és la
manera de resoldre la situació.

Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que, personalment i com a partit, creuen que aquesta moció
arribar  tard,  doncs  a  Catalunya  el  PSC ha  estat  governant  a la  Generalitat  i  el  PSOE ha
governat  a  Espanya  moltes  vegades,  per  tant  han  tingut  la  possibilitat  d’arreglar  aquesta
situació d’una manera definitiva, fins i tot el Sr. Zapatero va dir que s’aprovaria l’estatut que
sortís de Catalunya, però després no va fer absolutament res.
Per acabar diu que el seu partit recolza el dret a decidir, o sigui arribar al referèndum i acatar el
resultat.

Intervé el Sr. Alcalde qui explica que això de l’enfrontament no és cert, doncs a Vacarisses
mateix governa un partit independentista amb un que no ho és i amb un que està a favor del
referèndum,  per tant l’enfrontament queda descartat. Diu que el 80% aproximadament de la
societat catalana està a favor del dret a decidir i, per tant ,pensen que el més democràtic és
escoltar al poble de Catalunya, tot i que creuen que ha d’haver un pacte amb l’estat espanyol
per tal que es faci el referèndum, però si l’estat espanyol no vol arribar a aquest pacte, hauran
de fer el referèndum ells mateixos.
Explica que tan democràtic és voler reformar la Constitució com poder votar quina relació volem
tenir amb l’estat i, evidentment, en aquesta relació hi entra la independència, però reformar la
Constitució ara mateix és una entelèquia a l’estat espanyol, doncs es necessita el suport del
Partit Popular i de Ciutadans, que mai s’han manifestat en aquest sentit. Per acabar diu que no
cal seguir per aquesta via i que la millor via és la via del referèndum, per poder decidir entre
tots i totes quin país volem o què volem ser de grans.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Gibert  qui  diu  que  ells  coincideixen  bastant  amb  Esquerra,  Veïns  i
Movem, doncs porten molts anys en que els diferents governs de l’estat han tingut oportunitat
de  fer  aquests  canvis  a  la  Constitució  i  donar  aquestes  competències  que  Catalunya  ha
reclamat  durant  molts  anys  i  sempre  s’han trobat  la  porta  tancada.  Segueix  dient  que els
governs  de  l’estat,  de  tots  els  colors,  sempre  han  anat  ofegant  a  Catalunya,  fins  que  un
percentatge  molt  gran  dels  catalans  han  decidit  definir  quin  país  volen,  si  volen  ser
independents o no. Afegeix que ells entenen que el millor per Catalunya és que el poble parli i
decideixi,  i  no  se’n  refien dels  govern de l’estat  perquè els han demostrat  que no estimen
Catalunya.

Adreçant-se al Sr. Alcalde, diu que per primera vegada en aquesta legislatura donen llibertat de
vot en aquesta moció per tal que, dels 4 regidors, cadascú voti el que li sembli.

El Sr. Alcalde respon que celebra que ho facin així.

El Sr. Garrido pregunta si serà un vot secret.

El Sr. Gibert diu que no, que ho faran a mà alçada.

El Sr. Alcalde diu que ells sempre tenen llibertat de vot.
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El Sr. Gibert diu que cada partit vota sempre el mateix.

El Sr. Alcalde respon que per això hi son, perquè pensen més o menys el mateix.

Intervé el Sr. Boada qui diu que ells han defensat el dret a decidir des del primer dia, però que
no hi ha hagut un escrutini seriós per decidir quin percentatge vol anar cap a la independència i
quin no.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que el PSC també estan pel dret a decidir i és per això
que  van  votar  a  favor  del  Pacte  Nacional  pel  Dret  a  Decidir,  doncs  també  voldrien  un
referèndum, i personalment han manifestat en aquesta sala de plens més d’una vegada que
voldrien que Vacarisses fes una consulta, amb la llei de consultes no referendaries, que permet
que els ens locals puguin fer-ho, i d’aquesta manera si ho fessin tots els municipis de Catalunya
tindríem una foto del que vol la gent. Afegeix que es queixen del govern de l’estat, doncs no
estan  d’acord  amb  aquesta  intransigència,  judicialització,  finançament,  instrumentalització
contra Catalunya... però també pensen que hi ha formules per utilitzar-les i no les han explorat.
Diu que tenir aquesta informació, de Vacarisses en concret, a ella li interessa molt i ja ho ha
exposat més d’una vegada. 
Comenta  que  al  final  s’haurà  de  seure  i  parlar,   i  per  tant  no  poden  entendre  que  un
referèndum,  si  no  és  pactat,  hagi  de  fer-se  il·legal,  doncs  generarà  una  dinàmica  que  no
s’acabarà mai , amb el Tribunal Constitucional al damunt, i és per això que els socialistes volen
una solució pactada i dialogada. 
Per acabar,  diu que amb un referèndum il·legal  molta població no es sentirà identificada ni
cridada a votar, i encara que el Sr. Puigdemont va dient que hi haurà referèndum sí o sí,  voldria
saber amb quines eines legals el farà, doncs el que els garanteix la llibertat i la democràcia és
la llei.

Intervé el Sr. Gibert qui diu que li sembla que la moció no està gaire ben plantejada, perquè no
hi ha acords.

La Sra. Sánchez diu que no ho diu literalment però s’interpreta que son els punts que ha llegit,
encara que el format no és el de sempre de les mocions.

Es sotmet a votació i NO s’aprova amb el vot favorable dels regidors del PSC i del Sr. Martí,  i
el vot en contra de la resta de regidors.

1.5.- MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL D'UIPV, PER  LA  POSADA  EN
MARXA DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE VACARISSES.

Coincidint amb els actes de la diada de Sant Jordi de l'any 2013, la ràdio de municipal  de
Vacarisses va inaugurar per primera vegada, les retransmissions en un local habilitat, a la Sala
Sota-coberta del Castell, després de molts esforços i amb la implicació de persones voluntàries
de  Vacarisses,  que  amb  la  seva  col·laboració  van  contribuir  a  aconseguir  una  graella  de
programació diversa durant més de dos anys, dins les possibilitats i els recursos que disposava
l'Ajuntament,  amb  certes  deficiències,  però,  amb  un  resultat  global  força  acceptable.

Atès que la ràdio municipal és una eina per donar la informació local a la població, en tots els
àmbits  com ara  espais  destinats  a  donar  veu a  les  entitats  i  associacions  de  Vacarisses,
programes  de  molt  variats  gèneres  musicals,  culturals,  d'oci,  educatius,  amb  l'objectiu  de
treballar per oferir una programació variada i participativa.
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Atès que l'actual equip de govern, fa més de 20 mesos que va interrompre les emissions de
Vacarisses Ràdio, amb la voluntat  de reestructurar-ne la  graella  i  el  funcionament  intern de
l'emissora.

Atès  que  considerem  que  ja  ha  passat  un  període  de  temps  raonable,  com  per  ja  tenir
reestructurada la graella  i  poder  assolir  els objectius  de l'emissora per tal  de la  posada en
funcionament amb èxit.

Atès que la ràdio municipal ja disposa d'un local i  del material  necessari i que ha d'estar al
servei del poble, per tal de facilitar la informació amb total transparència, en el conjunt dels
veïns del municipi.

Per  tot  l'exposat  anteriorment  el  Grup  Municipal d'UIPV proposa  al  ple  de  la  corporació,
l'adopció dels següents;

ACORDS

PRIMER.- Instar a l’equip de govern de l'Ajuntament, que posi en marxa de forma imminent,
Vacarisses Ràdio, amb l'objectiu de contribuir en la millora de la xarxa de comunicació, com a
eina d'informació i participació al servei dels vilatans de Vacarisses.

SEGON  .   Dotar en el pressupost del 2017 una partida pressupostària suficient, que permeti el
seu correcte funcionament.

TERCER. Publicar aquest acord al Terme i a la web municipal.

QUART. Fer arribar aquest acord a totes les entitats, associacions i els centres educatius de
Vacarisses.

El Sr. Gibert llegeix la moció i, a continuació,  adreçant-se al regidor de comunicació li diu que,
com ja sap, en diferents plens, han estat preguntant sobre la ràdio i que, com pot veure, han fet
servir un to positiu, doncs entenen que després d’aquests vint mesos llargs governant ells ho
han respectat, però creuen que hi ha hagut un temps prou raonable com per tenir una mica
estructurat el que es vol fer, una programació estable, i que es posi ja en marxa per tal que els
vilatans puguin gaudir d’un mitjà més de comunicació, a part de la web i El Terme.

El Sr. Salamé respon que, efectivament, detecta l’esforç pel to positiu de la moció i suposa que
el motiu és el quart acord i pel fet que queda relativament poc per engegar la radio i que s’ha
comunicat repetidament els últims temps,  doncs no és cap secret, ho han dit, s’han reunit amb
gent... Afegeix que creu que es tracta d’una moció oportunista, igual que la de la C-58, doncs la
treuen just abans de que funcioni la ràdio i d’aquesta manera sempre podran dir que la cosa la
van impulsar ells, tot i que de totes maneres li agraeix el to positiu. 
Segueix la seva intervenció dient que hi ha un punt de la moció on diu que la radio va funcionar
“amb certes deficiències” i ell creu que les tenia totes les deficiències. Afegeix que quan se li va
fer el traspàs, no se li va dir ni quina era la graella, ni un sol nom dels voluntaris, ni qui tenia
claus de la ràdio per entrar i sortir......, només se li va donar una documentació tècnica i prou i,
per tant,  començar d’aquesta manera, sense saber res, és bastant complicat.
Per acabar, adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que després d’aquests 20 mesos, en cap moment,
ni en cap pregunta ni en cap prec, ni en aquesta moció, li  ha proposat un model de ràdio,
només li  reclama una ràdio i suposa que, com a partit  polític  ,deuen tenir  una idea de quin
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model  de  ràdio  volen  pel  municipi,  que  potser  és  el  mateix  que  ja  tenien.  Seguidament  li
pregunta quin model de ràdio esperen tenir.

El Sr. Gibert respon que no té cap problema en respondre.

Intervé  el  Sr.  Alcalde  qui  diu  que una ràdio  es  pot  fer  de moltes  maneres,  a través d’una
associació,  privatitzar-la,  directament  des de l’ajuntament,  amb una persona cobrant  o amb
voluntaris... 
Adreçant-se al Sr. Gibert li diu que el que intenta dir-li el Sr. Salamé és que tots hi estan d’acord
en que s’ha de posar en marxa, però que hauria de definir una mica el model, perquè votar per
posar en marxa una ràdio imminentment seria demà, el que és impossible, i per tant es veuen
abocats a votar-hi en contra i d’aquesta manera ells s’enduguin la victòria i poder dir que l’equip
de govern ha votat en contra de l’obertura de la ràdio municipal. Afegeix que es tractarà d’una
victòria d’aquestes curtes, doncs la posaran en marxa en uns quatre mesos.

El Sr. Gibert diu que ells no han fet la moció per guanyar res, ni per penjar-se cap medalla.

El Sr. Alcalde diu que ell no ho ha dit això.

El Sr. Gibert segueix dient que ho han fet perquè Vacarisses fa molts anys tenia una radio que
potser no funcionava del tot correctament, i ho reconeix, però que amb deficiències, portada per
voluntaris i amb un pressupost molt baix, no es podien fer gran coses. Afegeix que avui no volia
agafar un to agressiu, doncs creu que no hi guanyaran res, i tampoc voldria tornar a recordar el
que passava quan governaven ells amb el tema de la ràdio, ni tornar a entrar a retreure el que
feien.

El Sr. Salamé diu que ara està a punt de fer-ho.

Torna a intervenir el Sr. Gibert i diu que ells no son oportunistes, però que si ells ho creuen així,
després de vint mesos d’estar al govern i tenir el marge que els han donat...També afegeix que
ells no en sabien res de que estiguessin a punt de posar-la en marxa, doncs sinó no l’haurien
presentat.

El Sr. Salamé diu que al Consell de Comunicació en van parlar, encara que per sobre, però va
donar una bona pista per presentar ara la moció.

El Sr. Gibert li respon que no es tracta de donar pistes, sinó d’informació d’una manera seriosa.
Diu que li pregunta quin model de ràdio tenen, però com que els que governen son ells, ara és
ell el que els pregunta quin model de ràdio tenen, doncs igual que amb la revista, ells tenien un
model i quan va arribar l’equip de govern actual el va canviar. Segueix dient que, pel que fa a la
ràdio, tot depèn del pressupost que hi hagi, i per tant acaba sent una decisió política. Afegeix
que ells hi van destinar pocs diners a la ràdio, i que va ser el tripartit el que va començar el
tema de la ràdio.

El Sr. Alcalde respon que ells van buscar un model que era aprofitar una ràdio que ja hi ha a
l’escola Font de l’Orpina, doncs l’oposició els apretava molt amb els costos, però quan va entrar
U.I.P.V van decidir posar la ràdio al Castell, costant uns 20.000 €, per tant uns volien treballar
en un sentit i els altres van fer-ho en un altre.

Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui explica que si la ràdio no es va posar a la Font de
l’Orpina va ser degut als impediments que va posar el Departament d’Ensenyament, no pas
l’equip de govern, i és per això que es van veure obligats a buscar una altra ubicació i El Castell
els va semblar un bon lloc.
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Adreçant-se  al  Sr.  Salamé,  el  Sr.  Gibert  li  demana  que  no  es  prengui  la  moció  com  un
enfrontament  ni  com que  la  presenten  per  a  obtenir  una  victòria,  sinó  que cal  que  siguin
positius, han estructurat la ràdio durant aquests 20 mesos, i ara el que han de fer és aprovar la
moció, sinó no entendran res, ni ells ni el poble. Afegeix que per fer-ho més fàcil, la paraula
imminent  no faran que sigui  la setmana que ve, ni  el  mes vinent,  sinó que els donen més
marge.  Afegeix  que  el  que sí  que  els  agradaria  és  que,  abans  de  posar-la  en  marxa,  els
expliquin quin model seguiran, doncs encara no ho saben i el Sr. Salamé li ha preguntat a ell,
però qui ha de tenir-ho clar després de 20 mesos son ells, ja que han dit moltes vegades que
l’anterior equip de govern ho feia tot malament que la radio era un desastre...

El  Sr.  Alcalde puntualitza que no han dit  que tot ho fessin malament,  però que la ràdio en
concret sí que era un desastre, doncs encara recorda una vegada que al mes de juny encara
s’anunciava la festa major de maig.

El Sr. Gibert diu que reconeix que va ser així, però que la ràdio la portaven voluntaris i hi havia
coses que no sortien bé, però ells van ser molt durs.

El Sr. Alcalde respon que ells consideraven, i ho segueixen considerant, que la ràdio no estava
ben portada, i per tant encara que ara triguin 20 o 24 mesos, després dels anys que es va trigar
en materialitzar la idea...

El Sr. Gibert torna a dir que estan d’acord en que hi havia deficiències i no anava del tot bé,
però li pregunta si tenia alguna cosa positiva.

El Sr. Alcalde li respon que sí, el fet de que s’engegués.

El Sr. Gibert diu que a part d’aixó es donava una informació a la població a través de xarxa.

El Sr. Alcalde diu que això ja s’està fent ara.

El Sr. Gibert afegeix que hi havia gent voluntària, que feien programes de música, cosa que té
un valor, per tant englobar que la ràdio era un desastre no li sembla bé. I ara després de tantes
crítiques que els van fer, no és de rebut que tinguin al poble 20 mesos sense ràdio i que la
tanquessin només entrar, i a més ha dit que no li van donar les claus.

El Sr. Salamé diu que sí que va rebre una clau, que el que ha dit és que mai va saber qui més
en tenia de claus, ni els noms dels voluntaris.

El Sr. Gibert respon que té una tècnica de comunicació que n’estava al cas, que la persona que
porta la revista és tècnica de Comunicació.

El Sr. Salamé diu que és un professional extern a l’ajuntament.

El Sr. Gibert diu que es tracta d’una persona especialitzada en comunicació, tant si li vol dir
tècnica com personal extern.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que aquesta persona no portava la ràdio.

El Sr. Gibert diu que no portava la ràdio directament, però feia col·laboracions amb el regidor.

El Sr. Salamé diu que per tant no feia ella la gestió, que és molt diferent.

El Sr. Gibert diu que si tenia algun dubte era tan fàcil com trucar al Sr. Alburquerque, ja que
s’omplen la boca amb la transparència.
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El Sr. Salamé li respon que aquí la transparència no té res a veure, o vol dir que ell falta a la
transparència per no trucar al regidor que no li va donar la informació el dia del traspàs ?

El Sr. Gibert li diu que el que passa és que només fa que queixar-se pel tema de la ràdio, i el
que ha de fer és ser més positiu i treballar més per posar-la en marxa.

Intervé el Sr. Alcalde qui , adreçant-se al Sr. Gibert,  li diu que està perdent el to positiu.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui diu que ell troba bé la moció i que,  tal com ha dit el Sr. Gibert,
no cal que sigui tan imminent ,però si el més aviat possible, per tant no cal dir tot això de que la
moció  arriba  tard,  de  que  ja  havien  dit  a  les  xarxes  que  en  tres  o  quatre  mesos  es
reobriria...Segueix  dient  que el Sr.  Salamé no ha tingut prou només amb això, sinó que ha
hagut de dir que la moció de la C-58, que la va presentar Veïns per Vacarisses, també se sabia
perquè se n’havia parlat.....,  i  no és cert,  doncs en  cap moment  es va dir  res  del  pas per
vianants de Can Serra ni del que va proposar el Sr. Llorens.
Adreçant-se  al  Sr.  Salamé  li  diu  que  es  troben  amb  que  si  parlen  a  les  comissions  fan
malament, si no parlen també, si ho proposen al Ple també malament i sinó ho fan malament
igualment.

El Sr. Salamé li diu que no estén perquè li diu això.

El Sr. Garrido respon que aquesta és la seva visió de les coses.

Intervé el  Sr.  Alcalde  qui,  adreçant-se al  Sr.  Garrido,  li  diu que a les comissions pot  parlar
sempre que vulgui, però al ple no podria fer-ho perquè ha de parlar el portaveu,  però ell el
deixa parlar a ell i a tota la resta de regidors, sempre que vulguin.

El Sr. Garrido diu que ell sempre demana la paraula.

El Sr. Alcalde li respon que ell sempre li dona.

El Sr. Garrido diu que, per tant, ell no parla per parlar, sinó perquè ha demanat la paraula i el Sr.
Alcalde li ha donat.

El Sr. Alcalde li torna a dir que tan ell com la resta de regidors poden parlar, mentre ell sigui
alcalde, sempre que vulguin, doncs ell  prefereix no respectar el ROM hi que hi hagi debat i
tothom pugui dir la seva. Segueix dient que ell dona la paraula perquè ha de fer de moderador i
sempre que li demani la paraula li donarà, i a les comissions informatives, com que no funciona
així, tothom parla quan vol.

El  Sr.  Garrido  diu  que  això  és  el  que  ell  troba  malament,  doncs  els  que  presideixen  les
comissions  no  segueixen  un  torn  de  paraules  educadament,   sinó  que  deixen  parlar
arbitràriament. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que li agraeix que el deixi parlar, ja que diu que ell no hauria de
fer-ho, i torna a repetir que sempre que ha parlat al ple ha demanat la paraula i li ha donat.

El Sr. Alcalde li torna a repetir que pot parlar sempre que vulgui, respectant el torn, perquè sinó
s’aixafarien els uns als altres, i que fins ara sempre que ha demanat la paraula ell li ha donat,
com seguirà fent amb ell i amb tothom.

El Sr. Alcalde proposa a U.I.P.V. que treguin la paraula “imminent” de la proposta i d’aquesta
manera s’abstindran,  i si ells hi voten a favor la moció prospera. 
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El Sr. Gibert diu que hi estan d’acord però que li agradaria demanar un termini d’uns dos o tres
mesos.

El Sr. Alcalde diu que treien l’’imminent n’hi ha prou,  doncs ell promet que no se n’aniran gaire
enllà.

Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que li sap greu que el regidor hagi dit que havien presentat
la moció perquè havien sentit alguna cosa a les xarxes socials. 

El Sr. Salamé diu que no és cert que hagi dit això.

El Sr. Boada diu que ell ho ha entès així, que ells s’anticipen i que ,tot i que li han preguntat al
regidor, mai els ha dit res del format, igual com amb la revista, i ara el que ha dit és que ells
s’han adelantat  i que creu que no s’haurien d’assabentar per les xarxes socials abans que per
l’equip de govern.

La Sra. Singla diu que el Sr. Salamé ja ha dit que els va donar pistes.

El Sr. Salamé diu que encara no s’ha posat en marxa.

Intervé el Sr. Gibert qui diu que quan la posin en marxa, ells com a oposició, seran constructius,
perquè saben que engegar una ràdio no és fàcil, doncs a ells els hi va costar i no els va sortir
bé del tot.

El Sr. Boada demana que l’acta d’aquesta moció sigui bastant fidel al que s’ha dit.

El Sr. Serna demana la paraula per dir-li  al  Sr. Alcalde que ell  esperava que el Sr. Masana
portés l’agenda que portava sempre als plens,  i així donar-li una ullada i que tothom veiés la
quantitat de vegades que va treure el tema de la ràdio, afegeix que només ho diu per baixar la
tensió.

El Sr. Alcalde li respon que no l’ha baixat gaire la tensió amb aquesta intervenció.

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

EN CONTRA

ABSTENCIONS x x x

1.6.- MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  GRUPS  MUNICIPALS  ERC-AM  ,  UIPV  I   MV-E ,
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
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Jaume Bosch,  Francesc  de  Dalmases,  Carme-Laura  Gil,  Itziar  González,  Francesc  Pané  i
Carme Porta.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques,  antigues  i  profundes,  i  s’ha  manifestat  reiteradament  al  llarg  del  temps.  Avui,
Catalunya  està  integrada  en  l’Estat  espanyol,  el  qual,  per  innegables  raons  d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una
gran majoria de la seva població.

Entre  els  drets  essencials  i  inalienables  de  les  societats  democràtiques,  es  reconeix  el  de
decidir  el  seu futur  polític.  I  és  aquest  dret  el  que  sustenta  la  demanda  d’una  majoria  de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum  és  majoritària  i  transversal;  i  congruent  amb  la  determinació  cívica,  pacífica  i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a
favor del seu dret a decidir.

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.

Si  aquesta  possibilitat  no  s’ha  obert  fins  ara  ha  estat  per  manca  de voluntat  política  dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne
de nous o per agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.

Per tot això :

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi  les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

Reconeixem  el  Parlament  de  Catalunya  com  la  institució  democràtica  on  es  manifesta  la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin
per a l’articulació d’aquest Referèndum.

Manifestem  la  convicció  que  el  referèndum  és  una  eina  inclusiva,  que  permetrà  la  lliure
expressió  dels  diversos  posicionaments  que  els  ciutadans  i  ciutadanes  de  Catalunya  han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
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Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem  apel·lant  al  mecanisme  fonamental  de  què  disposen  les  societats  modernes:  el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.

Aquest  referèndum  ha  de propiciar  que  tothom se senti  cridat  a  participar-hi.  Per  això  és
necessari  un debat escrupolosament democràtic,  plural i  en igualtat  de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 25 de juliol de 2013, llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament  vol  ratificar  el  seu  compromís  amb  la  ciutadania  de  Catalunya  i  als  valors
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.

Per  tot  això,  els  grups municipals  d’ ERC-AM,  UIPV i  MV-E  de l’Ajuntament  de Vacarisses
proposen al Ple Municipal els següents:

ACORDS

PRIMER.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

SEGON.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

TERCER.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

QUART.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que la moció renova el suport al que antigament era el
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que des del desembre de 2016 és el Pacte Nacional pel
Referèndum. Segueix dient que el 25 de juliol de 2013 ,el ple es va adherir al Pacte Nacional
pel Dret a Decidir ,i per tant creu que no val la pena llegir la moció, però vol remarcar que és un
pacte de consens majoritari  de partits polítics, entitats i sindicats, que és un espai comú de
diferents agents que defensen la convocatòria del referèndum. 

Intervé el Sr. Alcalde per dir que,com que la moció es presenta conjuntament per Esquerra i
U.I.P.V., donarà la paraula a Veïns per Vacarisses i al PSC.

Pren la  paraula el  Sr.  Serna qui  diu que ells  hi  estan totalment  d’acord tot  i  que no hagin
presentat la moció.

Intervé la Sra. Sánchez qui diu que, tot i que comparteixen els continguts i que com ja ha dit
van votar a favor del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, en aquest cas s’abstenen degut a que
no entenen un referèndum vinculant no pactat, encara que comparteixin molts dels punts del
manifest.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui ratifica el que ha dit el Sr. Alcalde de que presenten la moció
conjuntament,  però  vol  remarcar  que  al  seu  partit  tenen  molt  clar  que  estan  a  favor  del
referèndum i pel dret a decidir, i creuen que els punts que reivindica aquest manifest son molt
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clars,  doncs  el  que  es  vol  és  un  acord  per  fer  el  referèndum  amb  l’estat  i  per  tant  més
democràtic que això no hi ha res.

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

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

A FAVOR x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS x

1.7.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM, PSC-CP I MV-E, PER
A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES AL CONVENI MARC ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I LA COOPERATIVA SOM
ENERGIA.

Exposició de motius

El Consell Comarcal, en la línia del que estableix un dels objectius del Pla d’Actuació Comarcal
2016-2020, treballa per disposar d’instruments i coneixements per tal de desplegar les eines
necessàries  per  fomentar  i  promocionar  a la  comarca del  Vallès  Occidental  el  consum i  la
producció d’energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic. 
El Consell  Comarcal,  per mandat del Consell  d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental,
manifesta  la  voluntat  d’assessorar  els  ajuntaments  per  evitar  els  efectes  de  la  pobresa
energètica  i  formar  el  personal  tècnic  dels  ajuntaments  en  temes  de  facturació  elèctrica,
d’eficiència i estalvi energètic.
Som Energia, com a cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre, és conscient
de la situació de pobresa energètica que viuen moltes persones en situació econòmica precària
i defensa un nou model energètic basat en les energies renovables i la producció local en el
qual es pugui lluitar contra la precarietat en la cobertura de les necessitats d’energia.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental i Som Energia han signat un conveni marc per a la
comarca,  el  8  de  febrer  de  2017,  per  tal  de  promoure  instal·lacions  de  caràcter  públic  de
producció  d’energia  verda,  valorar  la  possibilitat  de  contractar  Som  Energia  per  al
subministrament  d’equipaments  públics  i  formar  en matèria de facturació  eficiència  i  estalvi
energètic al personal tècnic de la comarca.
Tant el Consell Comarcal del Vallès Occidental com la cooperativa Som Energia han expressat
la seva total predisposició i voluntat perquè tots els ajuntaments de la comarca que ho desitgin
puguin adherir-se a aquest conveni marc.
 

ACORDS

PRIMER.- Que l’Ajuntament  de  Vacarisses  s’adhereixi  al  conveni  marc  signat  entre  el
Consell  Comarcal  del  Vallès  Occidental  i  la  cooperativa  Som  Energia,  que
adjuntem a la moció. 

SEGON.- Comunicar  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  del  Vallès  Occidental  i  a  la
cooperativa Som Energia. 

Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que celebren aquest conveni marc, doncs és una manera
d’ impulsar l’estimulació de la producció i el consum d’energies renovables i també l'eradicació
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de la pobresa energètica al Vallès Occidental. Explica que les companyies actuals elèctriques
no col·laboren absolutament en res pel que fa a la finalitat social i,  per tant,  creuen que en
aquest cas una cooperativa com Som Energia acompleix aquestes finalitats que entenen com a
bàsiques i no destinar-ho tot a obtenir més beneficis.  Afegeix que creuen que les empreses
potents han de destinar una part dels seus beneficis a aquestes funcions socials, i per això
aposten per cooperatives com aquesta i celebren que es doni aquest impuls. Segueix dient que
aquest conveni té línies programàtiques amb unes vies d’articulació definides per tal que Som
Energia pugui obtenir dades a efectes d’introduir assessorament, i impulsar el consum al Vallès
Occidental.  Per  acabar  diu  que creu que  és la  manera  de  començar  i  de  que les  pròpies
cooperatives  es  vagin  situant  dintre  de  la  comarca,  i  que  poc  a  poc  es  vagi  avançant,
començant pels edificis municipals apostant per aquesta energia verda, sense afany lucratiu,
com en el cas d’Endesa.

Intervé  el  Sr.  Serna  qui  pregunta  per  quan  està  previst  que  s’acabi  el  contracte  que  té
l’ajuntament amb l’elèctrica actual.

El  Sr.  Alcalde  respon que  hi  ha  un  contracte  que  es  fa amb Endesa,  amb l’ACM ,que  fa
compres agregades i ,per tant , tot i garantir que l’energia és verda, és amb Endesa i rebaixa
molt  el  preu.  Explica  que el  contracte acaba aquest  any,  però és  prorrogable un any més.
Afegeix que l’acord els ha arribat una mica tard, però marca les línies de cap a on volem anar.

Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta si Som Energia son grans distribuïdors.

El Sr. Alcalde respon que no, que ara mateix Som Energia és una cooperativa petita i no podria
subministrar  energia  a  tots  els  ajuntaments  que  s’hi  voldrien  adherir,  però  si  que  es  pot
començar, per exemple, per dir alguna cosa, per un parell de locals com el de l’ADF i Protecció
Civil, perquè com ja ha dit no tenen la capacitat per servir energia a tothom.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que un dels compromisos que hi ha son justament facilitar
a Som Energia dades per fer les diagnosis a les instal·lacions per tal que ells mateixos vagin
veient les possibilitats. Per tant, està clar que requereix un procés i no és una cosa immediata.
Per acabar diu que es tracta d’avançar en aquesta línia, doncs troben que és un tema molt
important.

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

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 23 I 30 DE GENER DE 2017 i EL 6 I 13 DE FEBRER
DE 2017.
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          Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern local, de les quals
s’ha entregat copia de la minuta juntament amb la convocatória plenària.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ  ORDINÀRIA  (Alcaldia,  del  19/2017,  de  23/01/2017,  al  41/2017,  de
16/02/2017), (HISENDA, el 1/2017, de 31/01/2017), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del
2/2017, de 30/01/2017, al 4/2017, de 7/02/2017), (Serveis Municipals, del 5/2017, de
30/01/2017, al 10/2017, de 16/02/2017), (Sanitat i Consum, del 6/2017, de 9/01/2017, al
7/2017,  de  1/02/2017),  (Urbanisme,  del  7/2017,  de  24/01/2017,  al  10/2017,  de
14/02/2017),  (Industria,  Promoció  Econòmica,  Comerç  i  Turisme,  del  2/2017  de
27/01/2017, al 4/2017, de 10/02/2017), (Esports, el 2/2017, de 1/02/2017), (Educació,
del  5/2017  de  16/01/2017,  al  7/2017,  de  14/02/2017),  (Acció  Social,  Cooperació  i
Solidaritat, del 6/2017, de 23/01/2017, al 14/2017, de 13/02/2017), (Cultura, Festes i
Patrimoni, de l’1/2017, de 20/01/2017, al 8/2017, de 15/02/2017), (Mobilitat Territorial,
de l’1/2017, de 07/02/2017, al 3/2017 de 14/02/2017), (Participació Ciutadana, l’1/2017,
de 20/01/2017), (Habitatge, l’1/2017, de 1/02/2017), (Recursos Humans i Organització
Administrativa, del 5/2017, de 9/01/2017, al 9/2017, de 8/02/2017).

             Es dona compte dels decrets relacionats.

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

             
3.4.- DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  TRIMESTRAL  DE  TRESORERIA  QUE  S’HA

TRAMÈS  AL  MINISTERI  D’HISENDA I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES  I  A  LA
DIRECCIÓ  GENERAL  DE  POLÍTICA  FINANCERA  DE  LA  GENERALITAT  DE
CATALUNYA,  EN  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  15/2010,  RELATIU  AL  QUART
TRIMESTRE DE 2016.

INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ

En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a:

L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2016.

FETS

El  dia  6  de  juliol  de  2010,  es  va   publicar  en  el  BOE la  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals
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si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del
pressupost de despeses).

Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses.

FONAMENTS DE DRET

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques.

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

2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei.

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

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

5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part
de les administracions públiques.

Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la
Tresoreria  i/o  la  Intervenció  d’un  informe que posi  de manifest  el  compliment  dels  terminis
previstos  en aquesta Llei  per el pagament  de les obligacions de l’Ajuntament,  que inclourà
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents  en les quals s’estigui
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia,
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals,  sense perjudici de la seva possible
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament.
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Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com
annexes.

Atès  que   l’  informe  referent  al  4at  trimestre  de  l’any  2016  ja  s’han  presentat  als  òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.

Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE :

Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa:

Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals.

4.  La Intervenció o òrgan de l’entitat  local  que tingui  atribuïda la  funció de comptabilitat  ha
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la
seva  anotació  en  el  dit  registre  i  no  s’hagin  tramitat  els  corresponents  expedients  de
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació.

3.5.- DONAR COMPTE DE LES SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017, EN EL MARC DEL PLA
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”.

Es dona compte de:

-Que per Decret de la regidora d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat núm. 09/2017, de 3
de febrer  de 2017,  es  va resoldre  sol·licitar  a la  Diputació  de Barcelona,  en  el  marc  del
Catàleg de Serveis de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents
recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA
DE RECURS

ÀREA  
D’ATENCIÓ  LES 
PERSONES

Servei suport 
de programes 
de socials

Actuacions de 
prevenció i 
detecció de les 
drogodependè
ncies

Capacitació tècnica
de  professionals 

- - MATERIAL

ÀREA  
D’ATENCIÓ  LES 
PERSONES

Servei suport 
de programes 
de socials

Actuacions de 
prevenció i 
detecció de les 
drogodependè
ncies

Capacitació a 
monitors i agents 
de l’esport i lleure

- - MATERIAL
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- Que per Decret d’Alcaldia núm. 27/2017, de 3 de febrer de 2017,  es va resoldre sol·licitar a
la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis  de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis
i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA DE RECURS

ÀREA
D’ATENCIÓ A

LES PERSONES

Igualtat i
LGTBI

Finançament
en l’àmbit de

dones i LGTBI

Finançament en
l’àmbit de dones i

LGTBI
11.500€ 9.775€ ECONÒMIC

ÀREA
D’ATENCIÓ A

LES PERSONES

Igualtat i
LGTBI

Sensibilització
envers les
relacions

igualitàries

Sensibilització
envers les
relacions

igualitàries

- - MATERIAL

- Que per Decret del regidor de Sanitat núm. 07/2017, d’1 de febrer de 2017,  es va resoldre
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del  Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació
dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA DE RECURS

ÀREA
D’ATENCIÓ A

LES PERSONES

Animals de
companyia

Animals de
companyia:

gossos i gats

Recollida de
gossos i gats del

carrer
26.000,00 € 1.000,00 ECONÒMIC

ÀREA
D’ATENCIÓ A

LES PERSONES
Consum

Campanyes
d’inspecció de

consum de
caràcter

informatiu en
establiments
comercials

Campanyes
informatives de

consum en
establiments
comercials

------------ -------------- MATERIAL

ÀREA
D’ATENCIÓ A

LES PERSONES
Salut Pública

Municipis
cardioprotegits

Desfibril·ladors 4.681,53 € 4.681,53 € ECONÒMIC

ÀREA
D’ATENCIÓ A

LES PERSONES
Salut Pública

Promoció de la
Salut

Tarda Picant 2.500,00 € 1.900,00 € ECONÒMIC

ÀREA
D’ATENCIÓ A

LES PERSONES
Salut Pública

Sanitat
Ambiental

D.D.D.
Legionel·la

Analítiques piscina
10.000,00 € 8.327,48 € ECONÒMIC

- Que per Decret d’Alcaldia núm. 19/2017, de 23 de gener de 2017,  es va resoldre sol·licitar
a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis
i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA DE

RECURS

ÀREA  D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

Joventut
Finançament en

l’àmbit de
JOVE

EMPODERA’T!
23.321,47€ 9.700 ECONÒMIC
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joventut

- Que per  Decret del Regidor de Participació Ciutadana núm. 1/2017, de 20 de gener de
2017,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis
de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA DE

RECURS

ÀREA
D’ATENCIÓ A

LES PERSONES

Participació
Ciutadana

Participació
Ciutadana en
l’àmbit local

Foment de la
Participació
Ciutadana i

enfortiment de la
ciutadania activa

20.975 € 12.475 € ECONÒMIC

- Que per Decret del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni núm. 5/2017, de 3 de febrer de
2017,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis
de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA
DE RECURS

ÀREA DE
CULTURA,

EDUCACIÓ I
ESPORTS

Difusió artística
 als municipis

Festivals
artístics

Va de Música 6.375€ 3.675€ ECONÒMIC

ÀREA DE
CULTURA,

EDUCACIÓ I
ESPORTS

Desenvolupament
cultural local

Redacció de
plans, projectes i

informes

Pla d’acció cultural
de Vacarisses

----- ------ TÈCNIC

- Que per Decret del regidor d’Esports núm. 2/2017, d’1 de febrer de 2017,  es va resoldre
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del  Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació
dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA DE

RECURS

Àrea de Cultura,
Educació i Esports

Esport Local:
activitats esportives

Activitats
esportives locals

Cursa de la
Campana i Festa

Major
14.000, 00 € 8.000,00 € ECONÒMIC

Àrea de Cultura,
Educació i Esports

Esport Local:
activitats esportives

Esport per
prevenir el risc

d’exclusió social

Beques per nens i
adolescents en risc

d’exclusió
1.000,00 € 1.000,00 € ECONÒMIC

Esport Local:
activitats esportives

Esport Local:
equipaments

esportius

Millora del
material

inventariable
d’equipaments

esportius

Canvi de filtres,
dosificador de clor i
PH, recanvi de la
carga de vidre en
filtres i canonades

de PVC

12.910,00 € 3.000,00 € ECONÒMIC

Esport Local:
activitats esportives

Esport Local:
activitats esportives

Aprofitament
turístic dels

La Campana i
curses Festa Major i

--------- ---------- TÈCNIC
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esdeveniments
esportius

Petita

Esport Local:
activitats esportives

Esport Local:
activitats esportives

Cessió de trofeus
i medalles

Actes esportius
locals

---------- ----------- MATERIAL

Esport Local:
activitats esportives

Esport Local:
activitats esportives

Préstec de
material esportiu

Actes esportius
locals

----------- ------------ MATERIAL

-  Que per  Decret de la regidora d’Educació núm. 6/2017,  d’1 de febrer de 2017,  es va
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la
prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA

CORPORATIVA
PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST

AJUT

SOL·LICITAT

TIPOLOGIA DE

RECURS

Àrea de Cultura,
Educació i Esports

Acompanyam
ent escolaritat

Espais de debat
educatiu

Dinamització del
Consell Escolar

Municipal
- - Recurs material

Àrea de Cultura,
Educació i Esports

Centres i
serveis

educatius
municipals

Funcionament
d’escoles bressol

municipals

Funcionament
d’escoles bressol

municipals
606.025,74€ 197.426,75€ Ajut econòmic

Àrea de Cultura,
Educació i Esports

Centres i
serveis

educatius
municipals

Funcionament
d’escoles i serveis

municipals de música
i arts

Escola municipal de
música de Vacarisses

193.286,51€ 46.326,22€
Ajut econòmic

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Avaluació i
gestió

ambiental

Adequació acústica
de locals

Millora de l’adequació
acústica de l’escola
municipal de música

de Vacarisses

21.633,90€ 10.000€ Ajut econòmic

-  Que per  Decret  del regidor de Recursos Humans i  Organització Administrativa núm.
6/2017, de 25 de gener de 2017,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el
marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els
següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA DE

RECURS

ÀREA DE
PRESIDÈNCIA

Millora de
l’Organització

dels Ens
Locals

Oficines d’Atenció
Ciutadana (OAC)

Creació d’una Oficina
d’Atenció Ciutadana

0 € 0 € TÈCNIC

-  Que  per  Decret  del  regidor  d’Organització  Administrativa  i  Recursos  Humans  núm.
8/2017, de 7 de febrer de 2017, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el
marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els
següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats
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ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA DE

RECURS

Àrea  de
Presidència

Sistemes
d’informació

Municipal

Solucions
d’Administració Digital

Manteniment del
programari de gestió

d’expedients electrònics
8.315,00 € 8.315,00 € ECONÒMIC

- Que per  Decret de la regidora d’Habitatge núm. 1/2017, d’1 de febrer de 2017,  es va
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la
prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA 

CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT

TIPOLOGIA

DE RECURS

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Gestió local
de l’habitatge,
el lloguer i la
rehabilitació

Foment del lloguer
assequible i la gestió

d’habitatges
municipals o cedits

Borsa d’habitatge
social

10.630,00€ 5.000€ Ajut econòmic

- Que per  Decret de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat núm. 2/2017, de 30 de
gener de 2017,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de
Serveis de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per
com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA

CORPORATIVA
PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST

AJUT

SOL·LICITAT

TIPOLOGIA

DE RECURS

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Sensibilització,
participació i
divulgació
ambiental

Activitats de
sensibilització,
participació i

divulgació ambiental

Ambientalització
dels locals
municipals

5.000€ 5.000€ Econòmic

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Canvi climàtic i
sostenibilitat

Implantació de
mesures de gestió

sostenible ambiental i
econòmica

Eficiència
energètica i
renovables

5.000€ 5.000€ Econòmic

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Prevenció
d’incendis forestals

a les
urbanitzacions i

nuclis de població

Obertura de la franja
perimetral

Obertura franja
perimetral

Torreblanca II
165.053,71€ 165.053,71€ Econòmic

- Que per  Decret de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat núm. 3/2017, de 30 de
gener de 2017,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de
Serveis de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per
com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA

CORPORATIVA
PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST

AJUT

SOL·LICITAT

TIPOLOGIA

DE RECURS
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Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Canvi climàtic i
sostenibilitat

Cessió de
bicicletes

elèctriques

Cessió de 4 bicicletes
elèctriques dins la
Setmana del Medi

Ambient.

Material

- Que per  Decret de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat  núm. 4/2017, de 7 de
febrer de 2017,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg
de Serveis de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos
per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA

CORPORATIVA
PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST

AJUT

SOL·LICITAT

TIPOLOGIA

DE RECURS

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Sensibilització,
participació i
divulgació
ambiental

Tallers Ambientals
3 tallers

ambientals
Tècnic

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Prevenció
d’incendis forestals

a les
urbanitzacions i

nuclis de població

Projecte de reducció
de la densitat de

l’arbrat i estassada
del sotabosc en la
franja perimetral

Franja perimetral
Nucli Urbà

Tècnic

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Prevenció
d’incendis forestals

a les
urbanitzacions i

nuclis de població

Projecte de reducció
de la densitat de

l’arbrat i estassada
del sotabosc en

parcel·les públiques

Parcel·les
públiques de
Torreblanca II

Tècnic

- Que per Decret de la regidora de Mobilitat Territorial núm. 1/2017, de 7 de febrer de 2017,
es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any
2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a
la prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA DE

RECURS

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Canvi climàtic i
sostenibilitat

Promoció de la
mobilitat

sostenible

Camins
escolars

Tècnic

- Que per  Decret de la regidora de d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
núm. 3/2017, de 2 de febrer de 2017,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en
el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els
següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats

ÀREA
CORPORATIVA

PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST
AJUT

SOL·LICITAT
TIPOLOGIA
DE RECURS

Àrea de
desenvolupamen
t econòmic local

Estratègia del teixit
comercial urbà, els
mercats i les fires

locals

Servei
d’acompanyament

d’ens locals i
associacions de
comerciants i de

paradistes de mercat

Assessorament en
impulsar l’associació
de comerciants de

Vacarisses

- - Material

Àrea de Desenvolupament Comerç, fires i Dinamització del 5.500 € 3.500 € Econòmic
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desenvolupamen
t econòmic local

del teixit comercial
urbà

mercats de venda no
sedentària en

municipis de menys de
20.000 habitants

comerç de
Vacarisses

Àrea de
desenvolupamen
t econòmic local

Desenvolupament
de mercats i fires

locals

Fires locals: servei de
préstec de carpes

Préstec de carpes
Fira de Nadal

- - Material

Àrea de
desenvolupamen
t econòmic local

Polítiques locals de
turisme

Projectes tècnics de
senyalització turística

Estudi de
senyalització

turística a
Vacarisses

- - Tècnic

Àrea de
desenvolupamen
t econòmic local

Polítiques locals de
turisme

Planificació i gestió
turística

Diagnosi del turisme
de Vacarisses

4.000 € 3.000 € Tècnic

Àrea de
desenvolupamen
t econòmic local

Estratègies per al
desenvolupament

econòmic local

Informació estadística
municipal

Informació
estadística de

Vacarisses
- - Tècnic

Àrea de
desenvolupamen
t econòmic local

Polítiques de mercat
de treball

Indicadors bàsics del
mercat de treball

Indicadors bàsics
del mercat de treball

de Vacarisses
- - Tècnic

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui dona les dades de l’atur del mes de gener a Vacarisses, en
que ha baixat en 18 persones, el que suposa un 4 % menys, per tant es troben en un 14,65 %.
Diu que vol  remarcar que dels 16 municipis als que es fa referència, Vacarisses és al que més
ha baixat,  per això vol felicitar la feina que estan fent les tècniques de la borsa de treball, doncs
gran part d’aquesta reducció de l’atur ve gràcies a la borsa de treball.

Per altra banda, en relació a correus, explica que l’escrit que es va enviar informant sobre l’illa
de vianants va arribar molt tard i que ,per tant, van fer la queixa corresponent i els han contestat
el que han volgut,  quan encara ara hi ha gent que està rebent les cartes i les felicitacions de
Nadal. Diu que li sap molt greu, i explica que les cartes ,quan surten d’aquí ,se’n van a Sant
Cugat i d’allà les deuen anar tornant quan volen o quan poden, per tant tampoc és culpa de
Correus de Vacarisses, i intentaran reunir-se amb algú i fer-li arribar les seves queixes.

També explica que, abans del ple, s’han reunit amb el diputat de carreteres el Sr. Pere Fàbrega,
per explicar-li el projecte que tenen d’unir els principals equipaments municipals de la Fàbrica
amb el nucli. Segueix dient que la reunió ha anat força bé, doncs ho han trobat bé i els faran un
projecte que ja els ensenyaran quan el tinguin.

Pren la  paraula  la  Sra.  Sánchez  qui  diu  que es va comprometre  en l’anterior  ple  a  portar
informació sobre els arranjaments dels carrers del Ventaiol. Explica que, quan es fan consultes
a comptabilitat, en els conceptes de les factures moltes vegades diu directament el destí dels
diners, però en alguns casos no ho diu, i és per això que ella ha separat les factures en les que
s’especifica  que  son  arranjaments  del  Ventaiol  i,  la  resta  ,ha  hagut  de  mirar  un  a  un  els
albarans per veure quines corresponien al Ventaiol, i fer el càlcul de l’IVA. Segueix dient que ha
posat  la legislatura 2007/2011 en la  que ella  era regidora de Serveis Municipals,  i  per tant
responsable d’això, també a posat la legislatura 2011/2015 governada per U.I.P.V i Veïns i part
de  la  legislatura  actual,  fins  al  tancament  de  2016.  Afegeix  que  es  tracta  exclusivament
d’arranjaments de carrers, no de neteja de tubs ni altres actuacions, i que com poden veure les

54



dades son molts clares, la legislatura 2007/2011 es van gastar 103.644 €, el que suposa uns
25.900€ per any; la legislatura 2011/2015 es van destinar 20.517 €, un promig de 5.129,00€
anuals,  i del que porten ara de legislatura ,que son 18 mesos ,s’han gastat 16.416 € amb un
promig anual de 10.944 €.
Segueix dient que volen fer palesa aquesta informació perquè els sap molt greu que hi hagi
persones  que  permanentment  estiguin  qüestionant  que  els  carrers  del  Ventaiol  estan  molt
malament, cosa que ells ja saben i ja han dit que la solució passa per asfaltar, però a més s’han
de sentir dir a tots els plens que no fan res pels carrers del Ventaiol. Per tant, li sorprèn que si a
la legislatura anterior s’hi van invertir ostensiblement menys diners que enguany, com és que
persones que es queixen ara mai van dir res en aquell moment, per tant dona la sensació de
que hi ha intencionalitats molt clares, sinó hi ha coses que no quadren.

Per acabar diu que tota aquesta informació l’han treballat els tècnics, i si la volen consultar la
tenen a la seva disposició,  i fins i tot els pot passar els arxius telemàticament, per tant diu que li
agradaria tancar aquesta polèmica, i donat que estan d’acord en que la solució del Ventaiol és
urbanitzar, han de deixar de fer demagògia amb aquestes coses.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Intervé el Sr. Serna qui, adreçant-se a la Sra. Sánchez, li diu que està claríssim que, segons la
paperassa, ells han gastat menys, però ell el paper no se’l creu. A més, afegeix que li ha posat
en safata perquè precisament aquesta setmana li ha arribat a casa la revista del PSC i ha vist
que,  on es parla del poliesportiu ,diu que son dades agafades de l’ajuntament, cosa que no li
sap greu, però no li agradaria que les dades fossin mentida. Per tant, li demana a la regidora
que pel proper ple porti tota la informació de les inversions fetes pels diferents equips de govern
de les legislatures 2007/2011 i 2011-2015,  i  d’aquesta manera si és veritat  el  que han dit  li
demanarà disculpes públicament,  però com no sigui  veritat,  com ell  afirma, el  que faran és
agafar una altra via. Segueix dient que ell s’ha preocupat per saber si realment s’havia tret la
informació de l’ajuntament i la resposta no ha estat clara, doncs li han dit que en un moment es
van demanar  unes dades i  es  van entregar,  però no  es corresponen amb la  realitat  de  la
legislatura anterior, ja que es va treballar molt la xarxa i no creu que hagin estat capaços de
tenir en compte tot el que es van gastar en Xarxa, doncs ell mateix s’ha mirat només un 50 %
de les factures pagades i no tenen res a veure amb el quadre de la revista del PSC, on diu que
només van invertir el primer any i el 2014, i això no és cert.
Per acabar, adreçant-se al Sr. Alcalde ,li diu que quan va sortir l’anterior revista del PSC ja li va
demanar que encaminés bé a la resta del seu equip de govern o almenys que ho intentés.

El Sr. Alcalde li respon que li vol fer una consideració, doncs li agradaria separar una mica el
que és el govern dels partits polítics, que son els que fan les revistes, i el que s’ha de debatre al
ple és el que el govern està fent i no les diferents revistes de cada partit polític.

El Sr. Serna diu que està d’acord amb ell, però considera que s’ha de tenir molta cura abans de
posar una revista al carrer, i si en algun moment li prohibeix parlar d’aquest tema el que farà
serà presentar una moció que s’haurà de debatre.

El Sr. Alcalde li diu que ell no prohibeix res, que poden parlar del que vulguin, per això estan en
democràcia  i  cadascú  pot  dir  el  que  vulgui,  i  que  al  que  ell  es  refereix  és  que  pel  bon
funcionament dels plens no és el millor portar a debat les revistes del partits polítics.
Afegeix que les dades les pot demanar sempre qui vulgui, doncs son publiques.

Pren  la  paraula  la  Sra.  Sánchez  qui,  adreçant-se  al  Sr.  Serna,  li  diu  que creu que  té  un
problema molt  greu  de  concepte  de  les  coses,  i  li  explica  que  el  seu partit  polític  té  una
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agrupació local amb uns càrrecs orgànics que fan una revista amb els seus diners. Segueix
dient  que,  evidentment  ,aquesta  revista  té  informació  política  perquè  son  un  partit  polític,
independentment de que estiguin al govern, a l’oposició o no tinguin representació al consistori,
ja que si el partit  Compromesos per Vacarisses, Convergència o el Partit Popular tinguessin
una revista local i la nodrissin amb informació pública sol·licitada a l’ajuntament no hi veu cap
problema, i això és el que el Sr. Serna està qüestionant al ple municipal.
Afegeix que no han entès que és una revista d’un partit polític, el que seria diferent és que la
revista fos municipal, com El Terme, que la feia l’anterior equip de govern i la pagaven entre
tots, i on si que tergiversaven i utilitzaven i on el PSC, com a grup municipal a l’oposició en
aquell moment ,els va portar al Jutjat, i aquesta és la diferència que han d’entendre. També diu
que si el PSC diu falsedats a la seva revista i ells la comproven i creuen que han donat una
informació falsa els han de denunciar al Jutjat per aclarir-ho.
Adreçant-se al Sr. Serna ,li diu que sembla mentida que després d’haver estat regidor durant
quatre anys a l’ajuntament encara no distingeixi inversió de manteniment i reparació, i aquest
és el seu gran problema, que barreja conceptes, i aclareix que a la revista del PSC es parla
d’inversió, no de reparació i manteniment. Per acabar li diu que aquestes dades les té a la seva
disposició al departament de comptabilitat, per tant les pot contrastar per si troba alguna errada,
que podria ser perquè son humans, però el que no pot fer és qüestionar la feina dels tècnics.

El Sr. Serna diu que ell no qüestiona la feina dels tècnics.

La  Sra.  Sánchez  li  diu  que  com que ha dit  que els  papers  no  se’ls  creu i  son informació
objectiva,  pot  anar  a  comptabilitat  doncs  no  amaguen  cap  informació  a  diferència  d’altres
temps.

Pren la paraula el Sr. Serna qui assegura a la Sra. Sánchez que ell no en té cap de problema i
que el que feien ells a la revista no era posar coses que no fossin veritat,  i li  demana a la
regidora que porti alguna revista per demostrar-ho.

La Sra. Sánchez respon que ja els va portar al Jutjat.

El Sr. Serna li diu que es fixi amb el que passa a Espanya als jutjats, que han canviat tots els
jutges que no agradaven al Partit Popular, per tant no li pot dir que ho va portar al jutjat perquè
pot ser que algú tingués alguna cosa a veure amb el PSC. 
Per acabar, torna a demanar al Sr. Alcalde que recondueixi la situació, perquè estan governant
junts i per tant no li val que ell li digui que no ha vist la revista. Explica que quan ell governava,
si feia alguna cosa malament el Sr. Boada li deia i, si podia , em reconduïa.

El Sr. Alcalde li respon que els partits polítics tenen molta feina a casa com per haver de posar-
se a casa del PSC o Podem.

El Sr. Serna li diu que no està a casa, sinó a l’ajuntament.

El Sr. Alcalde torna a dir que, pel bon funcionament de tot plegat, li agradaria que quedés clar
que una cosa son els partits  polítics,  les  agrupacions locals,  les  seccions locals  o com en
vulguin dir, amb els seus òrgans i les seves maneres de difondre els seus pensaments, i l’altre
és el funcionament de l’ajuntament.

El Sr. Serna respon que està claríssim.

Intervé el Sr. Garrido qui explica que, el dia de la inauguració o posta en marxa de l’illa de
vianants, va trobar-hi a faltar la regidora de mobilitat i a d’altres, i adreçant-se a la Sra. Sánchez
li pregunta si es trobava malament aquell dia.
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La Sra. Sánchez respon que no li ha de donar explicacions de la seva vida privada.

El Sr. Garrido diu que el que li està preguntant és sobre la seva vida pública.

La Sra. Sánchez diu que el motiu de que no hi fos té a veure amb la seva vida privada i per tant
no li explicarà aquí. 

Intervé el Sr. Boada qui, en relació a la informació de la revista del PSC, diu que com sempre
son veritats a mitges, doncs és evident que del 2007 a 2011 es van poder fer inversions degut
als ingressos brutals que van tenir, la llicència d’obres d’1.000.000 € del CTR, acords del CTR
de 2.000.000 € o 3.000.000 € , era una època de bonança econòmica, i tot i així va ser l’època
de més crèdit. 
Segueix dient que es veritat el que ha dit la regidora de que no es van fer inversions, però va
ser perquè no es podia, doncs les xifres poden ser veritat o mentida i es poden tergiversar tan
com vulguin,  igual  que  les  obres  del  Ventaiol  que  com ja  saben  els  veïns  ells  haguessin
començat ja les obres, cosa que ara, tot i que ho deien als programes les obres estan parades,
i ho seguiran tota la legislatura.

Adreçant-se a la  Sra.  Sánchez li  diu  que aquestes comparacions que fa son de vergonya,
perquè ells ja havien fet 3 o 4 reunions amb els veïns per tirar les obres endavant i pregunta
quantes se n’han fet ara i quina voluntat hi ha, tot això és el que l’indigna, per tant els demana
que mirin de tirar les coses endavant.
Torna a dir que els quatre anys que van estar ells no hi havia partida d’inversions, tot el que van
fer va ser reparacions i manteniment i les poques ajudes. Pel que fa a la revista de l’agrupació
del PSC diu que algú els ha de donar les xifres i, evidentment, surt dels que estan a govern. 

Per altra banda, en relació a la caravana del camp de futbol, pregunta si tenen alguna mena
d’assegurança que es faci responsable si passa alguna cosa.

El  Sr.  Gibert,  en  relació  a la  revista,  diu  que el  Sr.  Alcalde  té un  bon criteri  dient  que no
n’haurien de parlar , però en aquest article en concret l’esmenten a ell mateix dient que “ el Sr.
Josep Maria Gibert ha estat 16 anys de regidor d’Esports  i va fer molt poques inversions” i
adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que el primer que ha de fer és informar-se bé, doncs ell no
ha estat 16 anys de regidor d’Esports, doncs els últims 4 anys ho va ser el Sr. Pedro Serna.
Afegeix que aquest article no l’ha fet qualsevol, sinó que l’ha signat la regidora d’Hisenda i ex
regidora d’Esports,  per  tant  suposa que la informació li  ha estat fàcil  treure-la doncs té els
números a ma.
Demana, igual que el Sr. Serna, que els números siguin reals, perquè aquesta revista s’envia a
la població i si no és veritat estan enganyat i, això, el que fa, és fer mal.

Per altra banda, en relació a la plaça de la Dona,  diu que es va inaugurar el 15 de març de
2016, però han vist que això no s’ha passat per Ple i ja que segons l’Ordenança de Convivència
Ciutadana,  a l’apartat  de via pública  diu que correspon al  ple  l’adopció  de l’acord  definitiu,
pregunta quin ha estat el motiu de que no s’hagi fet així.

En relació a l’illa de vianants diu que ja saben que està en proves, però explica que aquests
canvis que han fet, com les noves zones blaves que s’han creat, la modificació de la limitació
horària que ha passat de 1 hora 30 minuts a  30 minuts en alguns casos i la modificació de
l’horari, que abans era de 8:00 a 15:00 i ara de 8:00 a 19:00, també s’haurien d’haver aprovat
per  ple  com  diu  l’ordenança  i,  donat  que  no  s’ha  aprovat,  entenen  que  la  Policia  no  pot
sancionar i els veïns poden aparcar a qualsevol hora. Per acabar, diu que els haguessin agraït
que abans de fer aquesta illa de vianants s’haguessin mirat tot això.

També en relació a l’illa de vianants, pregunta si la Policia ha fet informe de tots els canvis de
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sentit,  que garanteixi  que aquests  canvis  suposen una circulació  correcte  i  que no puguin
provocar alguna mena de conflictivitat o accidents, i si al mateix informe, si és que n’hi ha, s’han
inclòs aquesta sèrie de paranys com papereres i jardineres a la via pública, doncs ell creu i que
és fàcil que alguna persona despistada s’hi posi a sobre. 

Per altra banda pregunta quantes vegades s’ha reunit la Junta de Seguretat i, si no s’ha reunit,
per quin motiu ha estat.

Per acabar, en relació al programa dels refugiats, pregunta si l’ajuntament té un pla d’acollida
de refugiats a Vacarisses.

Intervé la Sr.  Sánchez qui,  adreçant-se al Sr.  Gibert,  li  demana disculpes per l’errada en el
nombre d’anys que ell ha estat regidor d’Esports i li diu que ja ho rectificaran.

Adreçant-se  al  Sr.  Boada  diu  que  no  hi  ha  inversions,  sinó  diners  invertits,  emprats  en
arranjaments de camins, però si no volen enfrontar-se a la realitat de les xifres li sap greu però
les  xifres  son  objectives  i  ,com  que  son  un  treball  tècnic,  tenen  la  informació  a  la  seva
disposició per consultar-la i, en el cas que hi trobi errades greus, pot portar-les al ple per parlar-
ne i modificar-les. Explica que qualsevol  regidor o persona del carrer pot demanar i té dret a
que se li informi, quan hi hagi la disponibilitat i en funció de la urgència.

Pren la paraula la Sra. Serra qui ,en relació a la caravana del camp de futbol ,explica que és el
mateix cas que el de la xurreria de Can Serra,

El  Sr.  Boada  respon  que  no  és  el  mateix,  doncs  la  del  camp  de  futbol  està  dins  d’un
equipament, en aquest cas ha d’haver-hi algun acord i pregunta quins acords hi ha signats. 

La Sra. Serra respon que està condicionat a estar allà fins que es reobri el bar del camp.

El Sr. Boada diu que aquests senyors van demanar una ocupació de via pública, però no és el
mateix pel fet d’estar dins d’un equipament, igual que no és el mateix una sol·licitud de venda
ambulant, que una sol·licitud pel mateix concepte però dins del pavelló. Segueix dient que no
tenen cap ordenança que reguli l’ocupació de via pública dins d’un equipament municipal.

La Sra. Serra diu que és el mateix cas que el de la xurreria de Can Serra que estava a la pista.

El Sr. Boada diu que sí és així no creu que sigui correcte.

El Sr. Alcalde diu que ho revisaran i , si estan fent alguna cosa malament,  la corregiran.

El  Sr.  Boada  diu  que  dins  d’un  equipament  municipal  tothom hauria  de  tenir  les  mateixes
oportunitats i que ,per tant , podria haver-hi algú altre interessat en posar-hi una caravana.

El Sr. Alcalde li diu que té raó i que com ja ha dit s’ho revisaran.

Pren la paraula el Sr. Casas qui diu que és la única persona que havia sol·licitat  el poder fer-ne
ús.

El Sr. Boada demana que es revisi perquè és un tema molt delicat.
En relació a la Plaça de la Dona, explica que no es tracta de via pública, sinó que està dins els
equipaments de La Fàbrica i per tant no calia passar-ho per Ple, igual que si vol posar-li nom a
una sala de la Fàbrica.

El Sr. Gibert diu que la plaça és via pública.
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El Sr. Alcalde li respon que en el seu moment s’ho van mirar molt bé, però que si volen que
s’aprovi per ple ja ho portaran pel següent.
Pel que fa a l’illa de vianants explica que és cert que no ho han regulat perquè encara estan en
el període de proves, i segueix dient que no es sancionarà ,doncs creuen que la gent amb un
avís ja farà cas,

El Sr. Gibert pregunta si no es sancionarà a ningú en tres mesos.

El Sr. Alcalde respon que allà no, però en els altres àmbits sí.

El Sr. Gibert diu que la zona blava està regulada fins les 15:00 hores i ara és fins les 19:00.

El Sr. Alcalde torna a dir que no poden sancionar i que a més considera que com a adults ho
han de respectar.

El Sr. Gibert diu que ja sap que no tothom respecta el que s’ha de respectar.

El Sr. Alcalde respon que ho sap perfectament. Pel que fa als canvis de sentit, diu que no hi ha
un informe policial,  tot  i  que n’han participat  i  hi  estan al corrent,  i  explica que és dins  del
projecte de l’illa de vianants feta per l’empresa externa a la Diputació on hi ha tota l’explicació
dels canvis de sentit. Afegeix que també consideren que hi ha elements que no estan on han de
ser i és per això que han engegat la comissió de seguiment, que es va reunir ahir, i on ja es va
començar a parlar del que cal modificar.

El  Sr.  Gibert  diu  que  ell  considera  que  els  canvis  de  circulació  d’una  població  no  son
competència de la Diputació, sinó del mateix municipi, i sent tant importants com son creu que
hauria  d’haver-hi  un  informe  policial.  I  adreçant-se  al  Sr.  Alcalde  li  diu  que,  com a  màxim
responsable, ha de cobrir-se les espatlles per si passés alguna cosa. Segueix dient que no
dubten  que  els  que  han  fet  l’estudi  son  gent  preparada,  però  el  projecte  hauria  d’estar
acompanyat per un informe policial que certifiqués que els canvis son correctes.
En relació a la Junta de Seguretat, el Sr. Alcalde explica que s’han reunit varies vegades amb
Mossos i el sergent, però no han considerat oportú reunir la Junta.

El Sr. Gibert pregunta per quin motiu.

El Sr. Alcalde torna a dir que no ho han considerat oportú.

En relació al pla d’acollida la Sra. Serra diu que Vacarisses no en té i ,com ja han parlat a les
comissions ,és molt difícil que arribin refugiats a Vacarisses. Segueix dient que els municipis
que han fet plans d’acollida han estat els que ja tenien plans d’acollida previs, com Sabadell,
Manresa... Explica que l’ajuntament treballa juntament amb el Consell Comarcal i hi ha el pla
d’acollida general que ha fet la Generalitat, doncs es prioritza que els refugiats puguin arribar a
llocs on puguin socialitzar-se ràpidament i fer una vida normal  pel que fa a habitatge, transport,
accessibilitat  a  llocs  de  treball...Per  acabar  diu  que  es  fan  reunions  periòdiques  i  si  algú
s’ofereix per qualsevol cosa el deriven al Consell Comarcal i ells ho gestionen.

Torna a prendre la paraula el Sr. Boada qui ,en relació a les dues places d’aparcament que hi
ha davant La Caixa, diu que per facilitar el gir de camions cap a la dreta s’haurien de canviar de
banda.

El Sr. Alcalde diu que ja van parlar-ho ahir a la comissió de seguiment i que ja està previst, per
tant si el canvi és definitiu aniran a l’altra banda.
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Pren la paraula la Sra. Serra qui, en relació a una pregunta que li van formular en l’anterior ple
de l’empresa Hitachi degut a que havien incorporat unes 30 persones, diu que van parlar amb
recursos humans de la Hitachi i els han respost que no han incorporat a ningú, i que en el cas
que necessitessin gent contactarien amb nosaltres.

El Sr. Gibert diu que el que troba estrany és que s’ampliï l’empresa i no contractin a ningú i
pregunta a la Sra. Serra si realment no contractaran a ningú tot i ampliar l’empresa.

La Sra. Serra diu els han informat des de Recursos Humans que no, almenys de moment.

Essent les vint-i-dues hores i setze 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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