ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 24 D’ABRIL
DE 2008
Vacarisses, 24 d’abril de 2008, essent les vint hores del dia de la data i prèvia convocatòria realitzada
a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell Plenari Municipal, a la sala de
l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes
compresos a l'ordre del dia.
Presideix
L’alcalde

: Carles Canongia i Gerona

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

: Laura Sánchez i López
: Antoni Masana i Ubach
: Maite Román i Alonso

Assistits pel Secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.
ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTÒRIA
1. APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ
DE 2008.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

2. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE
CORPORACIÓ EN ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I D’ALTRES ENTITATS.

LA

Atès que per Decret de l’alcaldia núm. 62/2008, de 10 d’abril, s’ha resolt revocar les delegacions
d’atribucions efectuades per Decret de l’Alcaldia núm. 58/2007, de 25 de juny de 2007, relatives a la
regidoria de Mobilitat territorial a favor de la senyora Laura Sánchez López i de Seguretat Ciutadana
i Policia Local a favor del senyor Víctor Suáñez Aisa, i efectuar a favor del regidor senyor Víctor
Suáñez i Aisa, delegació d'atribucions corresponents a la regidoria de Mobilitat territorial.
Atès que aquestes modificacions comporten la necessitat de regularitzar els nomenaments efectuats per
acord del Ple en sessió del dia 29 de juny de 2007, de nomenament de representants de la Corporació
en els diferents òrgans col·legiats competència del Ple, òrgans de participació sectorial i a d'altres
entitats de les quals forma part,
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Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida el dia 14 d’abril de 2008 va dictaminar
favorablement.
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Nomenar representants de la Corporació en els següents òrgans de participació sectorial i
entitats de la qual forma part:
- Comissió Local de Protecció Civil:
Laura Sánchez i López, en representació del Grup Municipal PSC-PM. PSC-PM.
- Agrupació de Municipis titulars del servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana
de Barcelona:
Víctor Suáñez i Aisa.

SEGON.-

Notificar el nomenament als designats, a la Comissió Local de Protecció Civil i a l’Agrupació
de Municipis titulars del servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de
Barcelona.

Intervé el Sr. Alcalde qui explica que aquesta proposta ve motivada pel motiu ja explicat a les
diferents comissions informatives del fet de que s’ha pres la decisió des de alcaldia de donar mes
dedicació al regidor a l’àrea d’Urbanisme i que la policia local sigui responsabilitat directa de l’alcalde.
Comenta que l’àrea d’urbanisme requereix una gran atenció donada la quantitat de moviment que
genera sobre tot si tenim en compte el planejament, projectes d’urbanització, etc, que resten per tirar
endavant. Diu que també s’ha traspassat al mateix regidor l’àrea de mobilitat.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21,
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix en el seu article 41 que les entitats locals podran establir
preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'entitat
local, sempre que no concorri cap circumstància especificada a l'article 20.1B) de l'esmentada llei.
La modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola
bressol obeeix a lun increment dels preus públics per l'aplicació de de l'IPC 4,3 % amb efectes a
partir del curs escolar 2008-2009
A l'empara del que preveu l'article 44.2 del TRLRHL , quan existeixin raons socials, benèfiques,
culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, es podran fixar preus públics per sota del cost del
servei.
Vist que l'article 22.2.d de la Llei reguladora de les bases del règim local
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple.

atribueix al Ple la
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Vist que l'article 47.1 del TRLRHL atribueix al Ple de la corporació la competència de l'establiment o
modificació dels preus públics.
Vistos els informes de Secretaria-Intervenció i atès que la Comissió Informativa de Règim Interior
reunida el dia 14 d’abril de 2008 va dictaminar favorablement , es proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar per al curs escolar 2008-2009 i següents, la modificació de l’article 5 de
l'Ordenança núm. 21 reguladora del preu públic per la prestació dels servei d'escola
bressol, acordant
•

Modificacions de les quotes de l'apartat B de l’article 5.- Quota tributària

QUOTES
D'aquesta manera el % que es tindrà en compte per a la concessió d'ajut de l'Escola Bressol, dependrà
de la puntuació que tingui cada família:
Quota de 0 a 1 punts
Quota de més d’ 1 fins a 2 punts
Quota de més de 2 fins a 3 punts
Quota de més de 3 fins a 4 punts
Quota de més de 4 fins a 5 punts
Quota de més de 5 fins a 7 punts
Quota de més de 7 fins a 9 punts
Quota de més de 9 punts

93,87€
89,18 € (5%)
75,10 € (20%)
61,01 € (35%)
46,93 € (50%)
32,85 € (65%)
18,77 € (80%)
4,67 € (95%)

QUOTES PER HORES COMPLEMENTÀRIES
S'estableix una quota mensual de 18,77 € per cada hora complementària de l'horari habitual de
funcionament, de 8 a 9 del matí ó de 5 a 6 de la tarda.
S’estableix un preu públic de 5,21 €/h per l’ús esporàdic dels servei d’hora complementària.
La tarifa mínima serà de 5,21 € per fer ús del servei de 8 a 9h o de 5 € per fer ús del servei de 5 a 6 de la
tarda.
El mes de setembre es cobrarà la part proporcional de la quota mensual que en resulti en funció del
nombre de dies de servei ofertats.

SEGON.-

Sotmetre el present acord a informació pública , mitjançant anunci al tauler d’edictes de
l’Ajuntament , per termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la
publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’ Ordenança, el qui tingui un interès directe o
resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
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TERCER.- L’ acord definitiu i el Text íntegre de l’Ordenança serà objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Intervé la Sra. Ríos qui explica que tal i com es va dir a la comissió informativa aquesta ordenança ja
va patir una modificació substancial a l’inici de la legislatura, i ara el que es proposa es només aplicar
l’IPC a les quotes vigents pel curs vinent.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESTABLIMENT, IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.
El servei d’escola de música, fins ara ofert privadament per l’Associació Musical de Vacarisses es
troba en un procés de municipalització que devindrà efectiu pel proper curs , essent aquest
administració qui l’assumeix com a propi i el prestarà directament.
La realització d’aquest servei per part de l’Ajuntament de Vacarisses, requereix l’establiment d’una
ordenança fiscal que en reguli el tribut a satisfer com a contraprestació.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la imposició i
supressió dels tributs locals i l’aprovació i modificació de les corresponents Ordenances fiscals
reguladores d'aquests.
En el cas d'establiment de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen , l’import de la recaptació estimada no excedeix,
en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 de la Llei 39/1988.
Vist que l'article 22.2.d de la Llei reguladora de les bases del règim local
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple.

atribueix al Ple la

Vistos els informes de la Secretaria-Intervenció i atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,
reunida el dia 14 d’abril de 2008, va dictaminar favorablement, es proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’establiment de l' Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la
Taxa per la prestació del servei d’escola de música, i la imposició i ordenació de les
seves taxes.
SEGON.-

Sotmetre el present acord a informació pública , mitjançant anunci al tauler d’edictes de
l’Ajuntament , per termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la
publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província.
4

Durant el període d’exposició pública de l’ Ordenança, el qui tingui un interès directe o
resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
TERCER.- L’ acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança serà objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Pren la paraula la Sra. Ríos qui aclareix que hi ha una errada al final del text de l’ordenança que s’ha
entregat ja que diu preu públic i hauria de dir taxa. Continua dient que amb el procés de
municipalització de l’escola de música ara es porta al ple la proposta de taxa reguladora de la
prestació del servei. Diu que s’ha fet una modificació a l’estructura de les assignatures i també al
preu, que en tots els casos ha suposat un estalvi per l’usuari en comparació amb les quotes actuals
de l’associació musical que ara presta el servei. Diu que amb el mateix cost per l’ajuntament ( ara
està pagant via subvenció a l’associació) s’ha pogut assumir el servei. Explica que s’ha suprimit la
matrícula, s’han augmentat les hores dels alumnes de sensibilització, hi ha la possibilitat de fer roda
d’instruments o música de cambra sense cap cost addicional i també hi ha hagut una baixa molt
significativa de llenguatge i instrument.
Comenta que s’han establert diferents beneficis fiscals, com per famílies nombroses, monoparentals,
majors de 65 anys i descomptes pels usuaris que paguin per avançat tot el curs.
Acaba la seva intervenció dient que la municipalització de l’escola de música es una de les grans
apostes d’aquest govern i explica que s’està fent d’una forma tranquil·la i en col·laboració amb
l’associació musical i vol deixar constància de la gran feina que estan fent els tècnics de l’ajuntament
i el personal directiu de l’escola.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

5. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 49/2008, DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 352/2008.
Atès que per l’alcaldia s’ha dictat el Decret núm. 49/2008, de 25 de març, el contingut literal del qual
diu com segueix:
“S’ha rebut un escrit de la Secció Primera de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya pel qual es comunica la interposició de recurs contenciós contra l’acord
elevat a definitiu, aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25
d’octubre de 2007 , de la modificació per l’exercici 2008 i següents, de l’Ordenança fiscal número 19,
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general.
D'acord amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, segons la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i considerant que les
Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de defensar el seus béns i drets mitjançant l'exercici
de les accions pertinents.
Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa en relació a la tramesa de l’expedient administratiu a l’òrgan judicial.
Atès que la gestió i recaptació de la taxa regulada per l’ordenança afectada per la impugnació judicial
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, que exerceix les esmentades facultats delegades
5

mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària.
En virtut de tot això,
RESOLC
Primer.- Comparèixer i oposar-me al recurs número 352/2008, interposat per TELEFÓNICA
MOVILES ESPAÑA, SA, contra l’acord elevat a definitiu, aprovat provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària del 25 d’octubre de 2007 , de la modificació per l’exercici 2008 i
següents, de l’Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor de empreses explotadores de serveis de subministrament d’interés
general, presentat davant la Secció Primera Barcelona de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Segon.- Sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona l'assistència
jurídica consistent en la compareixença i defensa judicial en l'esmentat recurs i designar com a Lletrat
Enric Mas López, com a procurador de Barcelona Jordi Fontquerni i Bas, i com a procurador del
Tribunal de Madrid Argimiro Vázquez Guillén, els quals han estat prèviament nomenats per
l’Organisme de Gestió Tributària.
Tercer.- Sotmetre la present resolució a ratificació pel Ple de la Corporació a la propera sessió que se
celebri.”
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida el dia 14 d’abril de 2008 va dictaminar
favorablement.
En virtut del que estableix l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i en compliment del resolt al punt tercer, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.- Ratificar el Decret de l’alcaldia núm.49/2008, de 25 de març, pel qual es resol
comparèixer i oposar-se al recurs número 352/2008, interposat per TELEFÓNICA
MOVILES ESPAÑA, SA, contra l’acord elevat a definitiu, de la modificació de
l’Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor de empreses explotadores de serveis de subministrament d’interés
general, sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
l'assistència jurídica per a la defensa judicial en l'esmentat recurs i es designen advocat i
procuradors.
SEGON.-

Comunicar aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que es tracta d’una acció habitual de telefònica a tots els
municipis i any rere any, la d’interposar un recurs contenciós-administratiu contra l’ordenança
reguladora de la taxa per l’aprofitament del domini públic, i es tracta de comparèixer al jutjat amb el
suport jurídic de la Diputació.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL I DE LA
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 2007 va aprovar el
Catàleg de Llocs de Treball , el qual conté el Manual de Funcions, el Catàleg retributiu i la Relació de
Llocs de Treball, el qual fou modificat pels acords del Ple adoptat en les sessions ordinàries el dia 27
de setembre de 2007 , el dia 20 de desembre de 2007 I 28 de febrer de 2008.
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, així com l’article
29 del Decret Legislatiu 1/1997, per qual s’aprova la refosa del Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Vist que tal i com preceptua l’article 15 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, la relació de llocs de treball és
l’instrument mitjançant el qual es realitza l’ordenació de tot els personal d’acord amb les necessitats
dels serveis, i l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del treballador públic
estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització mitjançant les
relacions de llocs de treball.
Vist que l’article 15.1.d) de la Llei 30/84, determina que la creació, modificació, refosa i supressió de
llocs de treballs es realitzarà mitjançant les relacions de llocs de treball.
Atès que la modificació del Catàleg proposada afecta a un lloc de treball concretament la de
Directora de l’escola Bressol, doncs es preveu la posta en funcionament de la nova l’escola Bressol
de Can Serra al Gener del 2008, i que l’esmentada modificació afecta al catàleg i relació de llocs de
treball, només pel que fa al sistema de provisió per cobrir la plaça anteriorment esmentada, ja que
es vol passar de la forma de provisió del lloc de treball pel procediment de Concurs de Mèrits al
procediment de lliure designació.
Atès que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la
seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels
existents, a l’empara del que preveu l’article 27 del Decret 214/1990.
Vist que tal i com disposen els articles 32 del Decret 214/1990, i article 52.2.j) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril ,pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l’òrgan competent per a l’ aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, així
com aprovar el nombre i el règim del personal eventual, és el Ple de la Corporació.
Vist que per a l’aprovació de la modificació de la plantilla es requereix el compliment dels tràmits
establerts per a la seva aprovació, segons determina article 126.3 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.
Vist que tanmateix el procediment a seguir per a la seva aprovació del catàleg de llocs de treball i de
la plantilla s’ha d’ajustar a allò establert a l’article 283.4 del Decret legislatiu 2/2003.
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida el dia 14 d’abril de 2008 ha dictaminat
favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar la modificació del Catàleg i relació de Llocs de Treball, concretament en l’apartat
de forma de provisió del lloc de treball de la plaça següent:
Modificació de la provisió de la plaça en la Relació de
7

Llocs de Treball
Denominació del Lloc:

Directora Escola Bressol

Forma Provisió del Lloc:

Lliure Designació

SEGON.-

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

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

Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Vacarisses,
amb la incorporació de la següents places

1 Directora Escola Bressol ( Grup A2) vacant
CINQUÈ.- Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20,1 del RD 500/90, de 20/04, en
relació amb l'art 169,1 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat pel
RDL 2/2004 de 05/03, l’acord d’aprovació de la modificació de la plantilla , 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. L’acord de modificació de la plantilla
es considerarà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, de no presentar-se
reclamacions en el termini abans esmentat
SISÈ.-

Trametre còpia d’aquest acord a l'Administració de l'Estat i a la Direcció General
d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Pren la paraula la Sra. Ríos qui diu que tot i que es tracta d’un tema de personal serà ella qui expliqui
els canvis ja que afecten a les seves àrees. Comenta que tenen la intenció d’obrir l’escola bressol de
Can Serra el mes de gener, per la qual cosa s’ha de procedir a la contractació de la direcció cap el
mes de setembre u octubre per tal que aquesta persona pugui començar a treballar en aquest
projecta.
Continua dient que quan han mirat els processos de designació de direcció que s’havien fet fins ara
s’han trobat amb que no hi havia cap tipus de regulació en aquest sentit, es a dir, un reglament de
prestació del servei d’escola bressol. Per tant comenta que la técnica d’educació juntament amb el
claustre de l’escola estan treballant en la elaboració d’aquest reglament, que entre d’altres coses, ha
de regular el procediment de nomenament del director. Explica que mentre es treballa en aquest
reglament i donada la necessitat de procedir a nomenar un director per la nova escola es procedirà a
fer-ho de forma provisional per un període de 2 anys d’entre els treballadors que actualment presten
els seus serveis a l’escola bressol el Cuc, fent una entrevista personal i valorant currículums i mèrits
per tal de decidir qui serà la persona que ocupi aquest càrrec.
Pren la paraula el Sr. Martín qui diu que s’oposaran a aquest canvi ja que consideren que aquest es
un tema que s’hauria de debatre al consell escolar municipal i després aprovar-ho pel ple de
l’ajuntament. Continua la seva intervenció dient que creuen que la millor forma d’escollir la directora
seria per concurs de mèrits i no per lliure designació i no entén el perquè d’aquest forma de selecció
si el que es vol fer es en realitat una mena de valoració dels mèrits.
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Diu que l’ajuntament no tenia normativa reguladora sobre aquest tema ja que no tenia la
competència, que era del Departament, cosa que es va canviar l’any passat.
Pren novament la paraula la Sra. Ríos qui diu que el Sr. Martín no esta ben informat ja que a una
escola municipal es l’ajuntament qui te les competències per designar el seu director, com sempre ha
estat, i no el Departament. Diu que evidentment que es valoraran els mèrits i afegeix que s’ha
escollit aquesta modalitat per una qüestió de temps, com ha dit abans.
Torna a intervenir el Sr. Martín qui es reafirma en les seves paraules respecte a que s’hauria d’haver
informat prèviament al consell escolar, a la qual cosa la Sra. Ríos contesta que aquest consell encara
no està constituït del tot ja que falta per nomenar representants pels altres sectors.
Acaba les intervencions el Sr. Alcalde qui es reafirma en les paraules de la Sra. Ríos pel que fa al
consell escolar, que encara està en procés de creació i en el fet de que es tracta d’una qüestió de
temps el fet d’haver de fer la selecció de la directora per aquest procediment, ja que el mes de
setembre s’hauria d’haver fet la designació.
Sotmès a votació s’aprova amb el vot en contra dels regidors del grup d’UIPV i el vot a favor de la
resta de regidors.

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE VACARISSES ALS SECTORS VENTAIOL, CAMÍ DE LA CREU I NUCLIS
VEÏNS I DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR D’AQUESTS
SECTORS.
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia
16 de juliol de 2007 va aprovar inicialment la Modificació del Pla Especial de Reforma Interior dels
sectors Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns", la qual té per objecte poder procedir a la
urbanització dels esmentats sectors, i tramitar simultàniament la Modificació del Pla Especial de
Reforma Interior dels sectors Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns amb la Modificació Puntual del
Pla General als esmentats sectors, de manera que l'executivitat de l'intrument de planejament
derivat quedaria supeditada a la de l'instrument de planejament general.
Atès que el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària el dia 26 de juliol de 2007 va aprovar
inicialment la "Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Vacarisses als sectors
Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns " la qual té per objecte poder procedir a la urbanització dels
esmentats sectors, i en conseqüència en classifica i qualifica sòl.
Atès que ambdós acords i expedient es varen sotmetre a informació pública mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 190 de data 9.08.2007, al Diari Avui del
dia 3.08.2007 , i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, edictes que contenen les dades prescrites a
l'article 23.3 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,.
Atès de conformitat amb el previst a l'article 117.3 del reglament de la Llei d’urbanisme es va
concedir audiència als ajuntaments els terme municipal dels quals confina amb l'àmbit de la
modificació, el de Castellbell i el Vilar i el de Monistrol de Montserrat.
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 83.5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de
l’Aigua , qui en data 23 de març de 2007 informa favorablement sempre i quan es doni compliment a
les prescripcions contingudes a l’informe, i als Serveis Territorials de Barcelona del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, qui en data 13 de novembre de 2007 informa en el sentit que caldrà donar
9

compliment a diverses prescripcions, a recaptar l’informe de la Direcció General de Promoció de
l’Habitatge , i pel que fa a la tramitació del document, atendre’s a les regles establertes a l’article 115
del Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que d’acord amb el que disposa la Disposició Addicional Sisena del Reglament de la Llei
d’urbanisme, en data 16 de gener de 2008 es sol·licita al Departament de Medi Ambient i Habitatge
(Direcció General de Promoció de l’Habitatge) l’informe urbanístic en matèria d’habitatge, qui encara
no l’ha emès.
Atès que conforme disposa l’article 115.d) del Reglament de la Llei d’urbanisme, en data 29 de gener
de 2008 es presenta davant els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i
Habitatge la proposta de la Memòria Ambiental , a la qual es va incorporar les determinacions
prescrites pels ens consultats , per tal que resolgués al respecte.
Atès que en data 14 de març de 2008, la directora dels Serveis Territorials de Medi Ambient i
Habitatge a Barcelona ha resolt donar conformitat a la proposta de memòria ambiental.
Vist que l’article 83.1 del Decret Legislatiu 1/2005 , de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme atribueix a l'Ajuntament la competència per a l'aprovació inicial i provisional dels
plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un
únic municipi.
Vist que és competència del Ple l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Municipal de Vacarisses als sectors Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns, i de la
Modificació del Pla Especial de Reforma Interior dels sectors Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis
Veïns, en virtut del que disposa l’article 22.2c de la Llei reguladora de les bases del règim local, i per
majoria absoluta en el cas del planejament general de conformitat amb l’article 47.2.ll del mateix text
legal.
Vist que l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme segons disposa
l’article 78 de la Llei d’urbanisme, acord que s’haurà de publicar en compliment de l’article 101.1 del
mateix text legal.
Correspon a l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva la presa en consideració, tant de l’informe
de sostenibilitat ambiental com de la memòria ambiental dels plans, la qual haurà de fer constar en
l’acord d’aprovació definitiva mitjançant una declaració, segons preceptua l’article 115.e) del
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Vista l'Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics de la
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 14 d’abril de 2008 va
dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de
Vacarisses als sectors Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns", la qual té per objecte
poder procedir a la urbanització dels esmentats sectors.
SEGON.-

Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Especial de Reforma Interior dels sectors
10

Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns, de manera que l'executivitat d'aquest
l'instrument de planejament derivat quedarà supeditada a la de l'instrument de
planejament general.
TERCER.- Trametre els expedients complets, en format paper i suport informàtic, tot instant a la
Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona l’aprovació definitiva d’ambdós
instruments de planejament, així com la presa en consideració de l’informe de
sostenibilitat ambiental com de la memòria ambiental dels plans, efectes de fer constar
una declaració al respecte en l’acord d’aprovació definitiva.
Pren la paraula el Sr. Suañez qui diu que al ple del 25 de juliol de l’any passat es va aprovar
inicialment aquest pla i explica que un dels documents que ha d’integrar aquest document es una
memòria ambiental, la qual es va presentar el mes de gener, i en data 14 de març ja va arribar
l’aprovació de la mateixa pels Serveis Territorials de Medi Ambient de la Generalitat, i ara es tracta
de fer l’aprovació provisional com a pas previ de l’aprovació definitiva per part de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona.
El Sr. Córcoles manifesta el seu acord amb l’avanç de les actuacions per realitzar les obres
d’urbanització.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.
8. APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE MUTU ACORD DEL PREU JUST OFERT FER AFECTACIONS
DE BÉNS EN L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS AL
TORRENT DEL SELLARÈS DE VACARISSES.
Atès que la Corporació Municipal en Ple, en sessió celebrada el dia 27 de març de 2008 va prendre
l'acord d'aprovar la relació definitiva dels béns i drets afectats en l'execució de l'obra PROJECTE DE
COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS AL TORRENT DEL SELLARÈS DE VACARISSES i es declarà
la necessitat d'ocupació des béns i drets afectats a expropiar , ocupar temporalment o bé que són
objecte de servitud de pas, així com disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just.
Atès que de conformitat amb el procediment expropiatori i en aplicació de l'article 24 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954, es va trametre un escrit, en data 28 de març de
2008, als titulars de les finques afectades, convidant-los a presentar una senzilla proposta relativa al preu
pel qual s’avindrien a alienar o atorgar els drets de servitud de pas o ocupació temporal a l'Ajuntament de
les superfícies afectades, concedint-los un termini de 15 dies per arribar de mutu acord amb l'Ajuntament
a la determinació del preu just.
Vista la proposta presentada pel Sr. LORENÇ ROURA OJEDA, en nom propi i en representació dels
seus fills TEODORO, ANTONIO, ALICIA, JOAQUIN, TERESA, MARTA, ALBERTO i JAVIER ROURA
ASENSIO, el primer en condició de titular de l’usdefruit vitalici i la resta en la condició de titulars de la
nua propietat en parts iguals de la finca 237N inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa, al Volum
2118, Llibre 66 de Vacarisses, Foli 70, inscripció 7ª, en què assenyalen com a preu just el previst al propi
projecte executiu i , per tant, l’avinença a l’alienació, servitud de pas o ocupació temporal, segons el cas,
de mutu acord.
Vista la proposta presentada pel senyor FRANCESC PRAT GIBERT, actuant en nom propi i en
representació de la seva mare ROSA GIBERT LLAGOSTERA, i el meu germà JOSEP PRAT GIBERT,
en la condició d’hereus legítims de FRANCISCO PRAT BADIA, com a titulars de la Finca 71 Inscrita al
Registre de la Propietat de Terrassa Volum 78, Llibre 4 de Vacarisses, Foli 105 inscripció 7ª, de
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referència cadastral 9767203, en què assenyalen com a preu just el previst al propi projecte executiu i ,
per tant, l’avinença a l’alienació i ocupació temporal, segons el cas, de mutu acord.
Vista la proposta presentada per PRO-IMMOBLES, SL , titular de la Finca 994 Inscrita al Registre de la
Propietat de Terrassa Volum 1616, Llibre 40 de Vacarisses, Foli 154 , en la qual fan l’observació que
la finca de referència cadastral 9668701 , de la qual es troba afectada superfície per a servitud de pas
(SP3) , figura a l’annex d’afectacions com a finca de sòl urbanitzable, quan segons el planejament
vigent té la classificació de sòl urbà, i en conseqüència demanen que s’atorgui una valoració del preu
per afectació superior a l’establerta, i pel fa a la resta d’afectacions manifesten la seva avinença amb el
preu establert al projecte.
Vista la proposta presentada per MARIA DOLORES DOMENECH GINESTA, titular de la Finca
149
Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa Volum 389, Llibre 10 de Vacarisses, Foli 177-178,
inscripció 10ª, en què assenyala com a preu just el previst al propi projecte executiu i, per tant, l’avinença
a l’ocupació temporal de mutu acord.
Vist que l'Arquitecte Municipal , en data 19 d’abril de 2008, ha informat favorablement les propostes
presentades, considerant que és procedent l'acceptació del preu que es demana en compensació de les
afectacions ja que coincideix amb el de les valoracions contingudes al projecte, i respecte la proposta
corresponent a la superfície afectada per servitud de pas i ocupació temporal de la finca de referència
9668701 (SP3) , certament hi ha una errada a l’annex d’afectacions que figura al projecte, ja que
segons el planejament vigent aquesta finca té una classificació de sòl urbà, en comptes d’urbanitzable,
per tant, s’afecta a façana edificable. Conseqüentment, cal modificar la valoració d’aquest afectació,
essent raonable fixar una indemnització superior, a raó de 1040,90 euros, en comptes de 227,92 euros.
Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 14 d’abril de 2008 va dictaminar.
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.-

Aprovar l'acceptació de mutu acord del preu just ofert pels titulars següents , de béns i drets
afectats per la l'execució de l'obra PROJECTE DE COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS
AL TORRENT DEL SELLARÈS DE VACARISSES, i per l'import que seguidament s'indica:

E-1) Finca referència cadastral
Superfície a expropiar
Import indemnització
Titular de la finca
Inscripció registral

9767203
6,21 m2
246,54 euros
Hereus Francisco Prat Badia
Finca 71 Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa
Volum 78, Llibre 4 de Vacarisses, Foli 105 inscripció 7ª

E-2) Finca referència cadastral
Superfície a expropiar
Import indemnització
Titular de la finca
Titular d’ interessos econòmics
Inscripció registral

9767204
8,10 m2
321,57 euros
Pro-Immobles SL
Banc Popular
Finca 994 Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa
Volum 1616, Llibre 40 de Vacarisses, Foli 154

E-3) Finca referència cadastral
Superfície a expropiar

9767204
15, 63 m2
12

Import indemnització
Titular de la finca
Titular d’ interessos econòmics
Inscripció registral

620,51 euros
Pro-Immobles SL
Banc Popular
Finca 994 Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa
Volum 1616, Llibre 40 de Vacarisses, Foli 154

E-4) Finca referència cadastral
Superfície a expropiar
Import indemnització
Titular de la finca

9668101
4, 21 m2
167,14 euros
Llorenç Roura Ojeda(usdefruit)
Teodoro, Antonio, Alicia, Teresa, Marta, Alberto, Javier i
Joaquín Roura Asensio (nua propietat)
Finca 237N Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa
Volum 2118, Llibre 66 de Vacarisses, Foli 70, inscripció 7ª

Inscripció registral

SP-1) Finca referència cadastral
Superfície d’ocupació temporal i servitud de pas
Import indemnització
Titular de la finca
Inscripció registral

9767203
124,85 m2
2.313,47 euros
Hereus Francisco Prat Badia
Finca 71 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 78, Llibre 4 de
Vacarisses, Foli 105 inscripció 7ª

SP-2) Finca referència cadastral
Superfície d’ocupació temporal i servitud de pas
Import indemnització
Titular de la finca
Titular d’ interessos econòmics
Inscripció registral

9767204
12,16 m2
225,32
Pro-Immobles SL
Banc Popular
Finca 994 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 1616, Llibre 40 de
Vacarisses, Foli 154

SP-3) Finca referència cadastral
Superfície d’ocupació temporal i servitud de pas
Import indemnització
Titular de la finca
Titular d’ interessos econòmics
Inscripció registral

9767204
15,36 m2
284,62
Pro-Immobles SL
Banc Popular
Finca 994 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 1616, Llibre 40 de
Vacarisses, Foli 154

SP-3b) Finca referència cadastral
Superfície d’ocupació temporal i servitud de pas
Import indemnització
Titular de la finca
Titular d’ interessos econòmics
Inscripció registral

9668701
12,30 m2
1.040,90 euros
Pro-Immobles SL
Banc Popular
Finca 994 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 1616, Llibre 40 de
Vacarisses, Foli 154

SP-4) Finca referència cadastral
Superfície d’ocupació temporal i servitud de pas

9767204
27,50

m2
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Import indemnització
Titular de la finca
Titular d’ interessos econòmics
Inscripció registral

509,58
Pro-Immobles SL
Banc Popular
Finca 994 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 1616, Llibre 40 de
Vacarisses, Foli 154

OT-1) Finca
Superfície d’ocupació temporal
Import indemnització
Titular de la finca
Inscripció registral

polígon 23 parcel·la 12
160,57 m2
425,51
Maria Dolores Doménech Ginesta
Finca 149 Inscrita al Registre de la Propietat
de Terrassa Volum 389, Llibre 10 de
Vacarisses, Foli 177-178, inscripció 10ª

SEGON.-

Disposar la despesa de 6.155,16, amb càrrec a la subfunció 511 concepte 601 del
Pressupost de 2008, corresponent a la indemnització a favor dels afectats per l’execució
PROJECTE DE COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS AL TORRENT DEL SELLARÈS DE
VACARISSES.

TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde perquè en representació de l'Ajuntament de Vacarisses signi els
documents que siguin necessaris per a la formalització de les Actes d’ocupació .
El Sr. Suañez explica que es tracta de tancar el preu de les expropiacions de les petites parts de terrenys
necessaris per executar aquestes obres. Comenta que ara ja només falta l’adjudicació del contracte per
iniciar-les.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

9. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L’INSTITUT CATALÀ
DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, PER A LA GESTIÓ I MILLORA DE LES
URBANITZACIONS AMB DEFICIÈNCIES URBANÍSTIQUES.
Atès que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques té com a objectiu millorar les
estructures urbanes i territorials, assolir l’equilibri entre els espais no urbanitzables, augmentar la
qualitat dels espais urbans, defensar la legalitat urbanística i adequar l’ordenament urbanístic vigent
a les diferents realitats urbanes.
Atès que per fer front a aquesta situació complexa el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques està elaborant un avantprojecte de llei que conté mesures administratives i financeres per
a la millora, regularització i la gestió de les urbanitzacions i àrees residencials que presenten dèficits
de serveis i urbanització, i mentre es tramita aquesta disposició ha considerat convenient, com a
primer pas, posar en funcionament un programa pilot de cooperació amb determinats ajuntaments, i
que sigui l’Institut Català del Sòl qui posi en funcionament aquest programa.
Atès que davant l’interès d’aquest Ajuntament en participar en aquest programa, ja que en el nostre
àmbit municipal hi ha tres urbanitzacions que presenten greus deficiències, en data 6 de març de
2008 es va signar el conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl, per a la gestió i millora de
les urbanitzacions amb deficiències urbanístiques, i segons el qual l’Institut Català del Sòl farà una
aportació econòmica màxima de 290.000,00 euros.
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Atès que s’ha elaborat una Memòria en la qual es defineixen les actuacions concretes a
desenvolupar, i amb el contingut previst al punt 2 de la clàusula Segona del conveni.
Vist que a través de convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals
com en assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores
de les matèries en què existeixi aquest interès, tal i com determina l’article 303.3 del Decret 179/95,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l'establert a l’article 309, 310 i 311 del Decret 179/95, de 13 de juny.
Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 14 d’abril de 2008
dictaminat favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent

ha

ACORD

PRIMER.- Ratificar el Conveni de col·laboració subscrit entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament
de Vacarisses, en data 6 de març de 2008, per a la gestió i millora de les urbanitzacions
amb deficiències urbanístiques, aprovant la realització de les actuacions que s’hi
preveuen, acceptant la subvenció de 290.00,00 euros i adquirint el compromís de dur a
terme les inversions necessàries.
SEGON.-

Designar el senyor Carles Canongia i Gerona, com a representant de l’Ajuntament a la
Comissió de Seguiment creada per a impulsar, avaluar i fer el seguiment de les
actuacions concretes que s’inclouen a la Memòria realitzada a l’efecte.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’Institut Català del Sòl
QUART.-

Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques.

El Sr. Suañez explica que aquest es un nou projecte de la Generalitat en el que l’ajuntament de
Vacarisses ha estat inclòs amb un ajut de 290000 €, dins d’un pla pilot i fins que s’acabi de definir el
mateix. Comenta que en principi l’ajuntament els destinarà a la urbanització de Torreblanca ll I
Carena Llarga, que es la que es vol començar primer al estar mes avançada la seva tramitació, i que
en cas de que no fos així es destinaria a la que es troba en segon lloc que es el Ventaiol.
El Sr. Córcoles manifesta que totes les subvencions son benvingudes i que ajudarà per finançar les
obres de que es tracti.
El Sr. Jurado pregunta si ja hi ha acord amb els veins sobre el preu de les obres d’urbanització de
Torreblanca ll.
El Sr. Suañez contesta que encara no hi ha cap acord ja que encara no tenim el projecte
d’urbanització definitiu i que quan es tingui s’informarà degudament als afectats.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

10. APROVACIÓ DEL TEXT DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, PER A
15

L’EXECUCIÓ DELS “COL·LECTORS DE CONNEXIÓ DELS SECTOR TORREBLANCA II AL
SISTEMA DE VACARISSES”.
Atès que l’actuació “Co.lectors de Torreblanca I i II al sistema de Vacarisses” fou inclosa al
Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005), amb un cost previst de
526.657,00 euros (sense IVA), programada al primer escenari 2006-2008.
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses a l’any 2004 ja va executar la connexió del sector Torreblanca I
al sistema de sanejament de Vacarisses.
Atès que redactat el Projecte d’Urbanització del sector Torreblanca II, comprèn una separata
anomenada “Projecte de col·lectors d’aigües residuals al Sector Torreblanca II de Vacarisses”.
Atès que per raons d’eficiència tècnica i econòmica s’ha considerat, entre ambdues administracions ,
la conveniència de què l’actuació executi l’Ajuntament amb el finançament derivat del PSARU i dins
de la programació del segon escenari , l’anualitat 2009.
Atès que a l’efecte s’ha redactat el Text del Conveni que estableix el marc de col·laboració entre les
administracions intervinents, per a la determinació de les condicions en què es duran a terme els
treballs d’execució i manteniment de les obres corresponents als “Col·lectors de connexió del sector
Torreblanca II al sistema de Vacarisses, amb un pressupost de 526.657,00 (més IVA).
Vist que a través de convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals
com en assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores
de les matèries en què existeixi aquest interès, tal i com determina l’article 303.3 del Decret 179/95,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l'establert a l’article 309, 310 i 311 del Decret 179/95, de 13 de juny.
Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials , reunida el dia 14 d’abril de 2008 , va
dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració a subscriure entre l'Agència Catalana de l’Aigua i
l’Ajuntament de Vacarisses, el qual estableix el marc de col·laboració entre les
administracions intervinents, per a la determinació de les condicions en què es duran a
terme els treballs d’execució i manteniment de les obres corresponents als “Col·lectors
de connexió del sector Torreblanca II al sistema de Vacarisses, amb un pressupost de
526.657,00 (més IVA) i anualitat 2009.
SEGON.-

Facultar l’alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni, I per a representar
l’Ajuntament a la Comissió Mixta de Seguiment a crear amb la finalitat de resoldre els
dubtes d’interpretació del conveni i de la resolució dels problemes que puguin plantejarse duran l’execució de les obres..

TERCER.- Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua..
QUART.-

Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques.

Pren la paraula el Sr. Suañez qui explica que es tracta d’un canvi d’anualitat de l’exercici 2008 a
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l’exercici 2009, ja que no es preveu iniciar les obres al 2008.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.
11. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE SOL·LICITUD DE SUPORT
A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A ACTIVITATS I SERVEIS 2008, EN EL MARC DEL
PLA DE CONCERTACIÓ “XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 14 d’abril de 2008 va adoptar
l’acord que es deriva de la proposta del contingut següent:
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió del 20 de desembre de 2007 va aprovar el
Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, que
estructura i desplega l’acció de cooperació local en matèria d’inversions, serveis i activitats locals.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del dia 31 de gener de 2008 va
aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol General de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 7 de febrer de 2008 va
aprovar les Bases i el Catàleg de Serveis i Activitats 2008 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011, i l’obertura de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts.
Atès que el període de presentació de sol·licituds s’inicià el 8 de febrer i finalitzarà, per a les
activitats i serveis per al qual es demana suport econòmic , el 18 d’abril de 2008, i per al tipus de
suport tècnic al llarg de tot el 2008.
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Concertació “Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011, el suport econòmic i tècnic per a dur a terme durant l’any 2008, les
següents activitats i serveis:
ACTIVITATS I SERVEIS LOCALS

Àmbit
d’actuació
Igualtat
Ciutadania

Política local
i

Programa

Plans locals de Joventut i programa
d’activitats
Suport a les polítiques de concentració
DesenvolupaDesenvolupame (Pactes Territorials)
ment
nt
econòmic
i
Actuació 1a.- Servei Local d’ocupació
Econòmic
turisme
Actuació 2a.- Prospecció d’empreses
Benestar
Benestar social Serveis socials bàsics. Ajuts per a activitats i
social
serveis de benestar
Projecte 1r.- Psicojove
Joventut

Pressupost

Aportació
XBMQ

Tipus
suport

25.600,00

15.360,00

econòmic

34.699,52
3.485,86

7.657,76
1.742,93

econòmic
econòmic

17.400,00

8.700,00

econòmic
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Projecte 2n.- Escola de pares i mares
Benestar
Social

Benestar
social

Benestar social

Benestar social

Cooperació al
Desenvolupame
nt
Igualtat
dona-home
Medi ambient

Medi ambient

Medi ambient

Medi ambient

Medi ambient

Medi ambient

Medi ambient

Medi ambient
Salut Pública
i Consum
Salut Pública
i Consum
Salut Pública
i Consum
Salut Pública
i Consum
Educació
Educació
Cultura
Cultura

Medi ambient

Cultura
Esport

Esport

Comerç

Salut Pública
Salut Pública
Salut Pública

Accions puntuals de sensibilització
Suport a les polítuques locals d’igualtat de
dones i homes
Mitigació i adaptació al canvi climàtic
Desenvolupament de polítiques ambientals
locals
Educació, formació i divulgació ambiental
Desenvolupament d’accions locals en
sistemes hídrics (fluvials i litorals)
Altres programes d’actuació ambiental local
Vigilància i control dels establiments
alimentaris
Promoció de la salut: catàleg d’activitats
formatives en matèria de salut pública
Control de plagues i prevenció de la
legionel·losi
Animals de companyia i aus urbanes

Educació
Educació
Difusió artística
Difusió artística
Patrimoni
cultural
Esport

Educació permanent
Ensenyaments Artístics
Difusió de les arts escèniques i música
Festivals i esdeveniments artístics
Promoció i recerca del patrimoni cultural
local
Exposició “Jocs del món”
Activitats i serveis esportius
Projecte 1r.- Adquisició de material esportiu
Projecte 2n.- Cursa de muntanya de
Vacarisses
Projecte 3r.- I descens de BTT de
Vacarisses
Dinamització comercial d’un centre comercial
urbà
Actuació: Implantació mesures dinamització
comercial

Comerç urbà

econòmic

(per
habitant)

econòmic

12.642,00

6.321,00

econòmic

14.112,00

7.056,00

econòmic

29.561,00
-------------

10.000,00
-------------

econòmic
tècnic

------------6.500,00

------------5.000,00

tècnic
econòmic

-------------------------

-------------------------

tècnic
tècnic

-------------

-------------

tècnic

-------------

-------------

tècnic

5.638,23

2.819,11

econòmic

45.569,75
7.000,00
147.000,00
15.360,00
10.000,00

22.784,00
3.500,00
36.750,00
9.000,00
7.500,00

econòmic
econòmic
econòmic
econòmic
econòmic

6.300,00

5.000,00

econòmic

-------------

-------------

tècnic

2.889,43

2.889,43

econòmic

5.100,00

2.000,00

econòmic

7.050,00

2.050,00

econòmic

Serveis socials d’atenció domiciliària. Ajuts
per a projectes de promoció d’autonomia
personal i envelliment actiu.

Salut Pública

Esport

3.000,00

Serveis socials d’atenció domiciliaria.
Finançament dels serveis d’atenció
domiciliaria.

Projecte.- Com a casa
Cooperació al
desenvolupament
Igualtat i
ciutadania
Medi ambient

6.300,00
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Projecte1r.- Propostes de formació per a
comerciants de Vacarisses a través
de la
1.026,00
realització de cursos i seminaris
Projecte 2n.- Difusió i publicitat dels
comerços
3.242,00
de Vacarisses
Gestió
Territorial

Millora
del
servei
Xarxa per a la millora del servei de les
d’infrastructures Infrastructures de subministrament
de
subministrament

-------------

513,00

econòmic

1.621,00

econòmic

-------------

tècnic

SEGON.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, trametent les fitxes model
corresponents per a cada actuació per la qual es sol·licita subvenció.
TERCER.- Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació.”
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials reunida el dia 14 d’abril de 2008 va informar
favorablement.
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, adoptat en
sessió ordinària del dia 14 d’abril de 2008, de sol·licitud a la Diputació de Barcelona, en
el marc del Pla de Concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el
suport econòmic i tècnic per a dur a terme activitats i serveis durant l’any 2008 .
SEGON.-

Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que es tracta d’aprovar les solicituds de subvencions que
afecten a diferents regidories, per la xarxa de municipis de qualitat de la Diputació de Barcelona.
Explica que es pot tenir suport económic i suport técnic, segons els casos. Diu que s’han demanat
mes de 160000 € i que suposa un 50% mes del que es va demanar l’any 2007.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

12. FORMULAR AL·LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE
PLANIFICACIÓ DEL PUOSC 2008-2012.
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 20 de desembre de 2007, va acordar concórrer a
la convocatòria per a la formulació del Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunya del quinquenni
2008/2012, aprovat pel Decret 245/2007, de 6 de novembre, sol·licitant l’ajut econòmic i per a les
actuacions que seguidament es detallen :
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PROGRAMA
(ordre prioritat)

ACTUACIO

1) Programa específic
de
dinamització
i
equilibri territorial
2) Programa general
i programa específic
de municipis petits,
nuclis
i
àrees
residencials de baixa
densitat
3) Programa general

Projecte d’Obres complementàries 641.933,78 €
del Projecte de rehabilitació de la
masia del castell de Vacarisses
Construcció d’un col·lector d’aigües 678.259,54 €
residuals d’origen industrial des de
l’EDAR del Polígon Industrial Can
Torrella fins la nova depuradora
d’aigües industrials

2008

AJUT
ECONOMIC
A SOL·LICITAR
417.256,96€

2009

560.868,70€

Aparcament municipal
(Primera Fase)

2010

100.000,00 €

2012

109.131,30 €

4) Programa general

Vianantització
Vacarisses

COST
ACTUACIO

centre

soterrat 4.104.000,00

urbà

de 636.000,00 €

EXERCICI

Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió del 7 d’abril de 2008, va
aprovar inicialment la proposta de planificació del PUOSC per al quinquenni esmentat , corresponent
al programa general i als programes específics, i en relació a la planificació corresponent a la
l’Ajuntament de Vacarisses proposa:

ACTUACIO

COST
ACTUACIO

EXERCICI

Projecte d’Obres complementàries
del Projecte de rehabilitació de la
masia del castell de Vacarisses
Projecte d’Obres complementàries
del Projecte de rehabilitació de la
masia del castell de Vacarisses
Programa general
Construcció d’un col·lector d’aigües
residuals d’origen industrial des de
l’EDAR del Polígon Industrial Can
Torrella fins la nova depuradora
d’aigües industrials
Programa específic de Vianantització centre urbà de
dinamització i equilibri Vacarisses
territorial

641.933,78 €

2008

AJUT
ECONOMIC
PROPOSAT
ATORGAR
150.000,00€

641.933,78 €

2008

267.256,96€

678.259,54 €

2011

382.743,04€

636.000,00 €

2012

100.000,00 €

PROGRAMA

Programa específic de
dinamització i equilibri
territorial
Programa general

Atès que de l’ edicte de 7 d’abril de 2008, del Director General d’Administració local, publicat al
DOGC núm. 5107, de 0.04.2008, pel qual sotmet al tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial
de la planificació quinquennal del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008-2012, pel termini de
20 dies a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.
Atès que per a l’actuació “Construcció d’un col·lector d’aigües residuals d’origen industrial des de
l’EDAR del Polígon Industrial Can Torrella fins la nova depuradora d’aigües industrials” es sol·licità
subvenció per a l’anualitat 2009, havent estat atorgada per al 2011.
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Atesa la urgència d’executar aquestes obres, ja que actualment la depuradora de Polígon Industrial
aboca el seu efluent a un col·lector d’aigües residuals urbanes propietat de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), porta les aigües fins l’EDAR d’urbanes de Vacarisses propietat també de l’ACA, i
segons una sentència judicial cal fer en breu la desconnexió de la depuradora del polígon del
col·lector de l’ACA.
El fet d’haver de fer aquesta desconnexió obliga a reformar aquesta depuradora per poder abocar
directament a la llera del torrent més proper, doncs aquest equipament tal com està actualment no
resulta ser el més adequat per tractar aigües d’origen industrial, ja que caldria disposar a més d’un
tractament fisicoquímic previ perquè el seu efluent es pogués abocar a la llera del torrent més proper.
D’altra banda el seu emplaçament actual, proper a les zones urbanitzades, no resulta massa adequat
perquè en ocasions ja dóna problemes d’emissions de compostos orgànics volàtils i emissió de
sorolls generats per les bufants que insuflen aire als dipòsits.
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 14 d’abril de 2008 va
dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Formular al·legacions a l’acord de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya,
adoptat en la sessió del 7 d’abril de 2008, d’aprovació inicial de la proposta de
planificació del PUOSC per al quinquenni esmentat , corresponent al programa general i
als programes específics formulats per l’Administració de la Generalitat, sol·licitant
-

SEGON.-

el canvi d’anualitat de l’actuació Construcció d’un col·lector d’aigües residuals d’origen
industrial des de l’EDAR del Polígon Industrial Can Torrella fins la nova depuradora d’aigües
industrials, inclosa en el programa general per al 2011, i atribuir-la al 2009.
Comunicar aquest acord al Serveis Territorials a Barcelona del Departament de
Governació i Administracions Públiques.

Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que hem rebut la resolució de concessió de subvencions pel
PUOSC per un total d’uns 900000 €, que estan repartits tal i com s’explica a la proposta. En aquest
sentit diu que les al·legacions es formulen per demanar el canvi d’anualitat de l’actuació dels
col·lectors, ja que ens ho han atorgat per l’any 2011 i es demana s’apliqui a l’any 2009.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE PETICIÓ
D’INSTAL·LACIÓ DE SENYALS ALS PASSOS A NIVELL
Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
Aquest Grup Municipal, preocupat per l’ augment dels accidents que es produeixen als passos a
nivell que hi ha arreu, es veu en la obligació de fer una crida per tal de que això no es produeixi al
nostre terme municipal, minimitzant el risc.
Per tot això, una simple visita als passos a nivell de vianants que existeixen al nostre terme ens fa
veure amb preocupació que cap d’ ells disposa de cap senyal ni barrera de protecció, el que pot
facilitar els accidents, molt especialment com ha passat arreu, entre la població jove que camina
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portant auriculars que els impedeixen escoltar el soroll que els trens fan al arribar.
Per tot això, els sotasignats proposem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Sol·licitar al govern de Vacarisses que endegui un seguit de gestions en vers a Renfe per
tal de que s’ instal·lin als passos a nivell de vianants del nostre terme municipal un joc de
senyals (barreres, acústiques i lumíniques tals com a semàfors) per preveure en tot allò
que sigui possible els accidents.
SEGON.-

Assabentar d’aquest acord a Renfe i als organismes competents, especialment a la
Conselleria de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya.

Intervé el Sr. Córcoles qui diu que a Vacarisses tenim la sort de no tenir passos elevats i no tenim els
problemes que aixó provoca, com a d’altres poblacions. Malgrat aixó, diu que a les dues estacions
que tenim els usuaris passen de banda a banda practicament tots per comprar els tickets. Comenta
que a diferents indrets de Catalunya s’han produït alguns accidents per que la gent no te en compte
els senyals acústics u óptics que hi ha a aquests passos. Diu que aquí encara està pitjor la situació ja
que no tenim aquestes senyals, i per aixó solicita que l’ajuntament encapçali les accions per anar a
RENFE per demanar senyals acústiques i lluminoses que avisin al passar de banda a les estacions.
El Sr. Martín s’adhereix a la petició del Sr. Córcoles dient que totes les mesures adreçades a la
prevenció benvingudes siguin.
Pren la paraula la Sra. Román qui manifesta el seu acord en tot el que sigui millorar la seguretat i
comenta que creu que es ADIF qui te les competencies en tot el que afecta a manteniment de les
infraestructures i vias, etc, per la qual cosa afegiria també a ADIF com a destinataria d’aquesta
petició.
El Sr. Massana manifesta el seu suport a la proposta.
El Sr. Suañez s’afegeix a la proposta i diu que es una de les coses que s’ha de demanar a RENFE
dins dels diferents temes que s’han de parlar amb ells.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

II.- SOBREVINGUTS
No hi ha cap tema.
III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA
1. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL ELS DIES 25 I 31 DE MARÇ, 7 I 14 D’ABRIL DE 2008.
Els regidors es donen per assabentats de les actes esmentades de les quals s’ha entregat copia
juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió plenària.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 48/2008, de 17/03 al 73/2008, de 18/04), (Hisenda, del
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16/2008 , de 27/03 al 21/2008, de 18/04)(Serveis, del 22/2008, de 25/03 al 34/2008, de, 21/04),
(Urbanisme, del 73/2008, de 25/03, al 98/2008, de 17/04), (Sanitat i Consum, del 26/2008, de
26/03, al 34/2008 de 08/04), (Seguretat Ciutadana, del 38/2008, de l’ 1/04 al 42/2008, de
02/04), (Serveis Socials, el 2/2008, de 10/03), (Joventut i Cultura, l’1/2008, de 14/03), (Medi
Ambient, l’11/2008, de 10/04).
Es dona compte dels decrets signats des de la celebració de l’última sessió plenària ordinària.
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 62/2008, DE 10 D’ABRIL.
Per Decret de l’Alcaldia núm. 58/2007, de 25 de juny de 2007 , es va resoldre establir l’ estructura
política de les Àrees de l’Ajuntament de Vacarisses, creant dins l’Àrea de Règim Interior la regidoria
de Seguretat Ciutadana i Policia Local, i dins l’Àrea de Serveis Territorials la regidoria de Mobilitat
Territorial, alhora que s’efectuava a favor dels regidors Laura Sánchez López i Víctor Suáñez Aisa,
una delegació general i específiques d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les
regidories de Seguretat Ciutadana i Policia Local, i de Mobilitat territorial respectivament.
Vist el que disposen els articles 43 i 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC
PRIMER.- Revocar les delegacions d’atribucions efectuades per Decret de l’Alcaldia núm. 58/2007,
de 25 de juny de 2007, relatives a la regidoria de Mobilitat Territorial a favor de la
senyora Laura Sánchez López i de Seguretat Ciutadana i Policia Local a favor del
senyor Víctor Suáñez Aisa.
SEGON.-

Efectuar a favor del regidor senyor Víctor Suáñez i Aisa, una delegació general
d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de la regidoria de Mobilitat Territorial, i
respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació :

A FAVOR DEL REGIDOR DELEGAT EN GENERAL
•
•

•
•
•

La direcció i la gestió de l'àrea .
La competència per a la firma de documents, escrits, dictàmens, trasllats, certificacions,
publicacions i anuncis necessaris per a la gestió de tots els assumptes relacionats amb
les matèries delegades, així com la sol·licitud , l'atorgament i acceptació de subvencions
dins l'àrea corresponent, quan aquesta última competència no sigui expressament
atribuïda a un altre òrgan.
La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions administratives
prèvies que s'interposin contra actes definitius dictats en l'exercici de les seves
competències.
Efectuar propostes als diferents òrgans col·legiats de l'ajuntament, així com propostes de
despeses en les matèries relacionades amb cada regidoria.
Perfeccionament dels contractes menors de tot tipus regulats a l’article 56 del RDL 2/2000
de 16/6 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Adm. Públiques, que
afectin a les àrees de la seva competència.
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TERCER.- Aquestes revocacions i delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de
notificació d'aquest Decret als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat de revocació , per part d'aquesta Alcaldia , de les noves
atribucions delegades.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades,
com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la
potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova
resolució expressa en aquest sentit.
QUART.-

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

CINQUÈ.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el
seu text en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Vacarisses, 10 d’abril de 2008
Els regidors es donen per assabentats.
4. DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.
El secretari dona compte de les contractacions efectuades des de l’última sessió plenària ordinària
segons els decrets que es transcriuen íntegrament a continuació:

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 51 /2008
Atès que el treballador Josep Solbas Cuevas amb DNI 39.155.412-M que actualment està ocupant el
lloc de Bidell del CEIP Pau Casals de Vacarisses, ha presentat la baixa per incapacitat temporal.
Atès que pel motiu esmentat anteriorment es necessari contractar personal pel desenvolupament
habitual de les tasques pròpies del lloc descrit anteriorment.
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2008 hi ha consignació pressupostària per
fer front a les despeses derivades de les contractacions per cobrir la esmentada plaça.
En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,
HE RESOLT
PRIMER.- Contractar a Enric Balaguer Gallego amb DNI 39.132.870-A des del 27 de març del
2008, per substitució per malaltia del treballador Josep Solbas Cuevas amb DNI
39.155.412-M.
SEGON.-

Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho al departament de Personal als
efectes escaients.
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TERCER.- Publicar l'esmentat acord al BOP i al DOGC.
QUART.-

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

Vacarisses, 27 de març de 2008.

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 52 /2008
Vista la instància amb el núm. 1541/2008 de data 27 de març del 2008, presentada per la senyora
Dolors Laseras Escriba personal laboral de l’Ajuntament de Vacarisses, en la qual sol·licita un canvi
de lloc de treball al·legant motius de salut que afecten al desenvolupament amb normalitat del seu
treball habitual.
Atès que en data 18 de gener del 2008 va quedar definitivament aprovat el Pressupost General de
l’Ajuntament de Vacarisses, juntament amb la Plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de
Vacarisses, en que hi figura la plaça de telefonista – recepcionista actualment vacant.
Atès que en data 27 de març s’ha signat l’acord entre la treballadora Dolors Laseras Escriba i
l’Alcalde de l’Ajuntament, acceptant el canvi de lloc de treball de monitora del casal de la gent gran a
telefonista -recepcionista.
Atès que pels motius esmentats anteriorment es fa necessari contractar, personal pel
desenvolupament habitual de les tasques pròpies del lloc de treball de monitora del casal de la gent
gran.
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2008 hi ha consignació pressupostària per
fer front a les despeses derivades de les contractacions per cobrir la esmentada plaça.
En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,
HE RESOLT
PRIMER.- Contractar a Isabel Guil Creus amb DNI 39.120.901-V com a monitora del casal de la
gent gran, des del 27 de març del 2008 i fins que es cobreixi la plaça definitivament.
SEGON.-

Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho al departament de Personal als
efectes escaients.

TERCER.- Publicar l'esmentat acord al BOP i al DOGC.
QUART.-

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

Vacarisses, 27 de març de 2008.

DECRET DE L'ALCALDIA NUM. 61/2008
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Atès que la treballadora Manuela Gragea Martínez amb DNI 45.484.557-X que actualment està
ocupant el lloc d’Educadora de l’escola bressol municipal El Cuc, ha presentat la baixa per
incapacitat temporal.
Atès que pel motiu esmentat anteriorment es necessari contractar personal pel desenvolupament
habitual de les tasques pròpies del lloc descrit anteriorment.
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2008 hi ha consignació pressupostària per
fer front a les despeses derivades de les contractacions per cobrir la esmentada plaça.
En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,
HE RESOLT
PRIMER.- Contractar a Maria Montserrat Arcas Mazas amb DNI 39.178.118-X des del 10 d’abril del
2008, per substitució per malaltia de la treballadora Manuela Gragea Martínez amb DNI
45.484.557-X.
SEGON.-

Notificar aquest acord a l'interessada i comunicar-ho al departament de Personal als
efectes escaients.

TERCER.- Publicar l'esmentat acord al BOP i al DOGC.
QUART.-

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

Vacarisses, 10 d’abril de 2008

5. INFORMES PRESIDÈNCIA.
El Sr. Alcalde explica que s’ha rebut a l’ajuntament un escrit de la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació en que se’ns comunica que han posat en funcionament una estació base
per donar cobertura al servei de banda ampla dels nuclis de població de Can Serra, Estació, Raval
del Bonaire, Torreblanca l, Torreblanca ll i la Carena Llarga. En aquest sentit ens diuen que
properament es posarà en contacte amb nosaltres l’empresa adjudicatària d’aquest treballs per tal de
comentar els detalls tècnics de la comercialització d’aquest servei.
Diu que es tracta d’una millora important pel municipi i una demanda que feia molta gent.
Continua la seva intervenció informant de que els dies 2,3 i 4 ens venen a visitar de Bacarisse,
França, uns habitants d’aquella població que han sigut convidats per la parroquia. Explica que
assistiran a diferents actes i que el mes públic serà l’últim dia en que es faran diferents parlaments a
l’esglèsia per totes les parts. Diu que ja s’informarà dels actes a la població.
Explica que els membres de l’escola de música varen actuar al Palau Sant Jordi el dia 29 de març,
en el 15 aniversari de la creació de les escoles de música municipals, en un concert en que hi havia
mes de 4000 alumnes tocant. Comenta que va ser espectacular i que ell personalment com alcalde,
va voler felicitar en nom de l’ajuntament als nostres alumnes per la gran interpretació que es va fer i
per la gran experiència que es va viure.
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Per acabar comenta que ahir es va celebrar la diada de Sant Jordi i vol aprofitar per felicitar al regidor
de cultura per la organització de tot i la presentació del llibre de Sant Salvador de les Espases. Diu
que es tracta d’un dia que ja queda marcat pel futur dins el calendari de Vacarisses i que cada any
haurem de millorar i intentar que sigui cada cop mes participativa.

6. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTES FORMULADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
El Sr. Alcalde diu que hi ha unes preguntes presentades per escrit.
La Sra. Sanchez s’adreça al Sr. Córcoles per informar-li de que es respondrà per escrit a les preguntes.
El Sr. Córcoles demana poder donar una lectura a les preguntes, tot i que es contestin per escrit amb
posterioritat, i diu que es tracta d’un tema sobre el qual hi ha una sensibilitat en aquests moments
donada la situació de sequera que estem patint. A continuació dona lectura a l’escrit amb el següent
contingut:
Quins son els motius que, segons l’ actual equip de Govern, aconsellen cedir el subministrament de l’
aigua potable a empreses alienes, no municipals?
Quins son exactament els termes que s’ estan negociant amb les empreses per donar la concessió del
subministrament d’ aigua que ara fa l’ Ajuntament de Vacarisses?.
Quina previsió de variació de preus esta estimada per els domicilis particulars de Vacarisses?.
Quina serà, dins de l’ acord, la destinació prevista per l’ aigua dels pous municipals, especialment els de
Can Serra?.
Preguem las respostes per al proper Ple Municipal del dia 24 d’ abril de 2008.
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que la pregunta que podria contestar de paraula ara es la primera, que fa
referència als motius que aconsellen cedir el subministrament. Comenta que la gestió de l’aigua es molt
complexa i cada vegada ho es mes. Tenim varis operadors al municipi i la xarxa pública es troba en un
estat molt lamentable, amb canonades molt antigues, algunes d’uralita o de plom, amb molts problemes
de calç, embossaments, fuites, etc. Tot això suposa que la brigada d’obres de l’ajuntament hagi de
destinar entre un 70% i un 80% de la seva jornada a tasques referents a l’aigua. Per aquests motius
creuen que es millor que la gestió estigui en mans d’empreses especialitzades, tal i com ho tenen la gran
majoria d’ajuntaments. Comenta que el personal que hi treballa a l’ajuntament , al qual s’ha d’agrair la
seva feina, no te una formació específica en aquest tema i el que saben ho han aprés treballant aquí, i
tampoc tenim cap tècnic a la casa especialitzat que ens pugui assessorar en el dia a dia. Diu que
l’ajuntament no està en condicions per fer tota la feina que s’ha de fer i la inversió de reposició de la
xarxa. D’altra banda diu que segur que tot això suposarà un increment del preu de l’aigua però el que no
pot es dir ara de quan serà. Comenta que el primer tram de facturació es sobre 30 metres cúbics, la qual
cosa es impensable avui dia ja que es molta quantitat d’aigua. Acaba la seva intervenció dient que per
tots aquests motius es aconsellable que es gestioni el servei externament, tot i que sempre hi hauria un
control municipal.
El Sr. Córcoles diu que ja en parlaran mes quan es tingui la resposta per escrit de tot, peró posa sobre la
taula la possibilitat de que es gestioni mitjançant la figura d’empresa municipal, que seria un híbrid entre
les dues formes i així es podria tenir un millor control del servei i uns preus mes baixos que els que pugui
plantejar una empresa privada.
27

El Sr. Massana pren la paraula per informar sobre les obres del Castell dient que ja s’estan acabant, que
el dimarts dia 22 es van fer les proves d’il·luminació, que la biblioteca tindrà les portes obertes dins de les
jornades de la festa major petita i començarà a caminar el dia 26 de maig, Sant Felip Neri. Anima a tots
per tal que s’utilitzi ja que ha costat molts diners, tot i que s’ha rebut la subvenció del Departament de
Governació de 400000 €. Acaba la seva intervenció dient que abans de la inauguració es farà una visita
amb entitats, partits polítics, etc.
Essent les 20’45 hores el Sr. Alcalde –president dona per finalitzada la sessió de la qual aixeco la
present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

Carles Canongia i Gerona

Joan Amengual i Tomé
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