
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 26
D’ABRIL DE 2018

Vacarisses,  26  d’abril  de  2018,  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
                                                                       
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde  

Regidors

Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde
Clara Fuster i Ramon 2ª  tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater, 3r tinent d’alcalde
Pere Casas i Ardanaz
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla i Sangrà
Martí Llorens i Morraja
Laura Sánchez i López
Mariana Ríos i López
Pedro Roque Serna i González
Juan Pablo Garrido i 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 22  DE
MARÇ DE 2018.

Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que a la pàgina 16 on parlaven de les canals d’aigua on diu “la
carretera d’accés als Caus,pujant a ma dreta” ha de dir “pujant a ma esquerra”.

Sotmeses a votació, amb l’esmena anterior,s’aproven per unanimitat dels presents. 

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   
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1.2.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PATRIMONI,  D’ACORDAR LES
FESTES LOCALS DE VACARISSES  PER A L’ANY 2019.

El Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ens fa avinent que aquest any, amb
l’objectiu de poder avançar la publicació de les festes locals corresponents a l’any 2019 i, malgrat no
s’hagi publicat la corresponent Ordre de festes laborals per a l’any 2019 a Catalunya, avança la
preparació de l’Ordre de Festes Locals de l’any de 2019 a Catalunya.

D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors, de les catorze festes laborals, dues tindran
caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, les dues festes locals seran fixades
per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

Vist que conforme l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, l’adopció d’aquest acord és
competència del Ple de la Corporació.

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 18 d’abril de 2018,  ha
dictaminat favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent

A C O R D 

PRIMER.- Determinar com a festes locals de Vacarisses per al 2019  , els dies 18 d’abril  i 27 de
maig.

SEGON.- Comunicar  aquest  acord  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la
Generalitat de  Catalunya.

Pren la paraula el Sr. Casas qui informa que, com cada any, hi ha dos dies de festa local, i que la
proposta per l’any vinent és que siguin els dies 18 d’abril, el dijous englobat a la Setmana Santa, i el
27 de maig, dia següent al del patró de Vacarisses Sant Felip Neri, que caurà en diumenge.

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

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA  D’APROVACIÓ  DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA LOCAL
D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA VACARISSES.

Ple  de l’Ajuntament  de Vacarisses, reunit  en sessió ordinària el dia 26 d’octubre de 2017,  va
aprovar  el  Pla Local  d’Infància  i  Adolescència  Vacarisses,   el  qual  integra  la  planificació real,
integral  i  transversal  de  totes  aquelles  activitats,  accions  i  programes  dirigits  als  infants  i
adolescents de Vacarisses.

El 20 de novembre de 2017, es realitza una presentació pública del PLIA oberta a la població, i on
es recullen aportacions i esmenes dels assistents.
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Vist que conforme l’article 67.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la  informació  pública  i  bon  govern,  l’Administració  pública  ha  d’establir  procediments  de
participació i col.laboració ciutadana en l’elaboració de plans i programes de caràcter general i en
la definició de les polítiques públiques més rellevants, i l’article 32 del Reglament de participació
ciutadana de l’Ajuntament  de Vacarisses,  en data  20 de novembre de 2017,  es realitza una
presentació pública del PLIA oberta a la població, i on es recullen aportacions i esmenes dels
assistents.

En aquest sentit, per tal d’atendre les aportacions i esmenes respecte l’actual pla, es procedent la
seva modificació. 

Vist  que  l’article  12.5  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la
informació  pública  i  bon  govern,  preceptua  que  l’administració  ha  de  fer  públiques  les
modificacions dels plans.

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones , reunida el dia 18 d’abril de 2018 va
dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent 

A C O R D

PRIMER.-  Aprovar la modificació del  Pla Local d’Infància i Adolescència Vacarisses, el qual fou
aprovat  pel  Ple  de  la  Corporació  el  26  d’octubre  de  2017,   modificacions  que
s’expliciten  seguidament, així com el redactat amb què restaran:

1) A l’apartat 3.2 L’enquesta infantil i adolescent (pàg.49), s’ha reformulat l’apartat sobre el CEM.

On diu:

«En tercer lloc, es pregunta als i les participants sobre el principal òrgan de participació
existent  actualment  al  municipi  per a infants i  adolescents,  el  Consell  Escolar  Municipal
(CEM).  En aquests  sentit,  observem que el  77,9%,  dels  enquestats/des desconeixen el
CEM,  front  un  22,1% que  el  coneix,  pel  que podem parlar  d’un  desconeixement  força
elevat.»

Ha de dir:

«En tercer lloc, es pregunta als i les participants sobre el Consell Escolar Municipal (CEM)
com a organisme de consulta  i  participació dels  sectors  afectats  en la  programació  de
l’ensenyament no universitari. En aquest sentit, tot i que el CEM no constitueix un òrgan de
participació  per  als  infants,  és  interessant  valorar  el  coneixement  que  presenten  sobre
aquest,  en  tant  que  el  sector  conformat  per  mares  i  pares  representa  els  interessos
d’aquests. Així, observem que el 77,9% dels enquestats/des desconeixen el CEM, front un
22,1% que el coneix, pel que podem parlar d’un desconeixement força elevat.»

2)  A l’apartat  3.2  L’enquesta  infantil  i  adolescent  (pàg.35  a  67),  s’han  extret  totes  les  frases
textuals.

3)  A l’apartat  3.4 Els  infants  i  adolescents  de Vacarisses,  una visió qualitativa  (pàg.  80),  s’ha
reformulat el paràgraf sobre els projectes de renovació pedagògica.

On diu: 

«En segon lloc, es considera que no hi ha oferta de projectes de renovació pedagògica al
municipi.»

Ha de dir: 
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«En  segon  lloc  respecte  als  projectes  de  renovació  pedagògica,  els  i  les  participants
destaquen  que  al  municipi  es  desenvolupen  molts  projectes  en  el  marc  de  les  noves
corrents pedagògiques, tanmateix es parlar de la necessitat de motivar i reforçar aquests
projectes.»

4) Al punt 1.1 de la Introducció (pàg.4), s’ha incorporat un paràgraf sobre el fet que treballem amb
percepcions i visions i que, aquestes, no són veritats absolutes.

«Esdevé  interessant  destacar  que  les  anàlisis  que  es  recullen  en  aquest  document
provenen tant de dades quantitatives com qualitatives. En aquest sentit, cal apuntar que els
diferents grups de discussió recullen visions i percepcions dels participants. Així doncs, no
parlem de veritat absolutes, sinó d’allò que els i les diferents participants perceben i opinen
respecte als diferents temes tractats. Donat que aquest document ha estat desenvolupat,
en  bona  mesura,  amb  un  nivell  de  participació  ciutadana  força  elevat,  prendre  en
consideració  aquestes  percepcions  esdevé  cabdal.  Aquestes  ens  indiquen  quina  és  la
valoració que fan els i les participants de diferents temes, això no vol dir que allò expressat
sigui una certesa absoluta, sinó que més aviat recull com es percep aquesta realitat. Així,
es pot donar el cas, per exemple, que es percebi que hi ha certes mancances en un àmbit,
tot i que s’estiguin desenvolupant actuacions en aquesta línia. Això, ens estaria indicant,
per  exemple,  que  poden  haver  problemes  relacionats  amb  aital  àmbit  que  poden  ser
relatius a aspectes de disposició d’informació, de coordinació, comunicació, etc.»

5)  A l’apartat  7.1  Actuacions  vigents  (pàg.184),  s’han  introduït  les  actuacions  referents  a  les
transicions educatives.

«Actuacions  en  torn  les  transicions  educatives:  al  municipi  es  porten  a  terme  diferents
actuacions  amb l’objectiu  de  facilitar,  millorar  i  oferir  suport  en  les  diferents  transicions
educatives.

1) Transicions escola bressol – escola primària:

� Sessions d’intercanvi entre els/les alumnes d’educació infantil de l’escola Font de l’Orpina
i l’escola bressol “El Xic”:

- 3 sessions en les que els alumnes de P1 i P2 del Xic visiten l’escola Font de l’Orpina i
realitzen diferents activitats com, per exemple, a l’hort i a l’espai de construccions.

- 2 sessions en les que els alumnes d’educació infantil visiten el Xic i fan joc lliure de pati i
esmorzar.

- 1 sessió, a final de curs, en la que els i les alumnes de P3 de l’escola, conviden als i les
alumnes de P2 a esmorzar a l’escola i compartir jocs.

�  Sessions  d’intercanvi  entre  els/les  alumnes  d’educació  primària  de  l’escola  Font  de
l’Orpina i l’escola bressol “El Xic”:

- 1 sessió en la que els i les alumnes de sisè de primària de l’escola van al Xic a cantar
nadales als/les alumnes de P1 i P2.

- 1 sessió en la que els i  les alumnes de segon de primària van a explicar contes la
setmana de Sant Jordi a alumnes de P1 i P2.

�  Sessions d’intercanvi entre els/les alumnes d’educació primària de l’escola Pau Casals i
l’escola bressol el Cuc:

- 1 sessió en la que els alumnes de P3 visiten el Cuc i fan joc lliure de pati i berenem tots
junts.
-  1 sessió, al final  de curs, en la  que els/les alumnes de P3 de l’escola conviden els
infants de dos-tres anys a esmorzar a l’escola i compartir jocs al pati.
- 1 sessió en la que els/les alumnes d’infantil (P3,P4 i P5) de l’escola Pau Casals van al
Cuc a cantar el dia de les Llúcies i els Nicolaus, per tots els infants de l’escola
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� Sessions d’intercanvi entre els/les alumnes d’educació primària de l’escola Pau Casals i
l’escola bressol el Cuc:

- 1 sessió en la que els/les alumnes de segon de l’escola Pau Casals venen al cuc a fer

una cantata per tots els infants.»

2) Transicions escola primària – institut: Els i les alumnes de sisè de primària de les tres
escoles adscrites (Pau Casals,  Font de l’Orpina i Rellinars)  participen en dues activitats
amb l’Institut.

�  Jornada esportiva a l’Institut: en aquesta jornada els i les alumnes de sisè de primària
porten preguntes i dubtes sobre l’institut preparades. I els li les alumnes de primer i segon
d’ESO preparen les respostes i un díptic explicatiu per entregar als/els alumnes de sisè
durant la visita guiada a l’institut.

� Visita guiada informativa a l’institut.»

6) A l’apartat 7.1 Actuacions vigents (pàg.187), s’han introduït els casals d’estiu de P3 a 5è.

7)  A l’apartat  6.3  Eixos  estratègics  i  línies  d’actuació  (pàg.175-181).  S’han  tret  els  objectius
específics, (sortiran directament al Pla d’Actuació).

8) S’ha modificat la nomenclatura on es fa referència als grups d’escola bressol (P1, P2...) amb la
nomenclatura infants d’1 a 2 anys, infants de 2 a 3 anys...

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.”

TERCER.- Publicar  al  Portal  de  la  Transparència  la  versió  consolidada  del  Pla  amb  les
modificacions de què ha estat objecte. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui informa que el Pla es va aprovar fa tres mesos i que, un cop
aprovat,  des d’alguna escola van demanar poder  fer-hi  alguna esmena per poder millorar-l’ho.
Explica que es va fer una sessió de treball per poder recollir aquestes esmenes, i en consideració
a la reunió que hi va haver i les esmenes que es van plantejar aquests son els canvis que hi ha
hagut respecte el pla aprovat. 

Intervé el Sr. Serna qui diu que si les esmenes venen de les escoles, i tenint en compte que ells
estan més preparats,  hi votaran a favor.

La Sra. Sánchez diu que es tracta de propostes per millorar i, donat que hi ha consens, hi votaran
a favor.

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

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   
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1.4.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D’APROVACIÓ INICIAL DEL
PROJECTE  D’INSTAL.LACIÓ DE BOMBAMENT DEL NOU POU DE TORREBLANCA I
CANALITZACIÓ  D’IMPULSIÓ  FINS  EL  DIPÒSIT  DE  DISTRIBUCIÓ  DE  LA  TORRE,
SITUADES DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES.

Vist el projecte d’obra ordinària titulat   PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ DE BOMBAMENT DEL NOU
POU DE TORREBLANCA I CANALITZACIÓ D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE
LA  TORRE,  SITUADES  DINTRE  DEL  TERME  MUNICIPAL  DE  VACARISSES,  redactat  per
l’enginyer  agrònom  Salvador  Gibert  Badia,   en  data  març  de  2018,  amb un  pressupost  per  a
coneixement de l'administració de 248.361,06  euros, el qual comprèn : pressupost d'execució per
contracta  de  247.510,93  euros  (pressupost  d’execució  material  de  171.894,53  euros,  benefici
industrial  de 10.313,67 euros, despeses generals  de  22.346,29 euros, i  IVA 21% de 42.956,44
euros), i les afectacions a sòls veïns 850,13 euros,  conté els elements legals necessaris exigits per
l'article  235.1 del Decret  legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i  de règim local de Catalunya ,  i  article 133 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic .

L’objecte  d’aquesta  actuació  és l’execució  de les  obres de  les  instal.laciones  necessàries  per
extreure  i  portar  aigua  del  nou  pou  de  Torreblanca  fins  el  dipòsit  de  distribució  de  la  Torre,
preveient  un  cabal  de  disseny  de  35  m3/h,  amb  la  finalitat  d’augmentar  les  garanties  de
subministrament d’aigua al municipi de Vacarisses. La conveniència de realitzar aquestes obres
sorgeix per la demanda global  d’aigua i considerant la manca de regularitat  de la pluviometria
d’aquest últims anys i la manca continuada de recuperació dels nivells històrics dels pous, una
tendència que sembla que es consolida en els darrers deu anys.

Atès que en compliment de l’article 36 .1 del del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),   el cap de Serveis Territorials de 
l’Ajuntament, en data 17 d’abril de 2018 ha informat favorablement l’esmentat projecte.

Atès  que s'acredita  que  el  projecte  esmentat  compleix  la  normativa  urbanística,  així  com les
prescripcions  tècniques  que  hi  són  aplicables,  i  reuneix  tots  els  documents  i  requisits  que
exigeixen l’article 133 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic ,  i els
articles 24 a 33 del  Reglament d’obres, activitats  i  serveis de les entitats  locals de Catalunya
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny;

Vist que de conformitat amb el que preveu l’article 37.2  del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  (ROAS),  i  l’informe  tècnic,
caldrà demanar informe a Agència Catalana d l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, ens competent en matèria d’aigües, atès que els treballs previstos
al projecte afecten zona de domini  de l’Agència Catalana d l’Aigua.

Atès que el procediment a què s’ha d’ajustar l’aprovació del projecte ve regulat a l'article 235.2 del
TRLMRLC i l’article  37 del ROAS .
Atès que el projecte incorpora com a annex les afectacions de sòl de veïns, conforme l’article 37 .2
del ROAS  s’ha de notificar individualment a les persones directament afectades que figurin a la
relació  a  què  es  refereix  l’article  31  del  ROAS,  als  efectes  previstos  a  l’article  40  del  mateix
reglament ,  i  on  s’expressa la  situació  material  i  jurídica  de  cadascuns  dels  béns  i  els  drets
necessaris, com també la identitat del titulars respectius. En el mateix sentit s’expressa l’article 25.2
del ROAS .

L’esmentat article 40 del ROAS  estableix que l'aprovació de projectes d'obres locals comporta la
declaració d'utilitat pública i necessitat d'ocupació dels terrenys i edificis que hi siguin compresos, a
efectes de l'expropiació forçosa, de conformitat amb el que disposa La Llei municipal i de règim local
de Catalunya. En aquest sentit,  s'expressa la LMRLC en el seu article 235.3.
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L'article  10  de  la  Llei  d'expropiació  forçosa determina  que la  declaració  d'utilitat  pública  s'entén
implícita en el projecte d'obres , i a l'efecte, l'article 17 prescriu que el beneficiari de l'expropiació està
obligat a formular la relació concreta i individualitzada, en la qual es descriguin tots els aspectes dels
béns  objecte  d'expropiació.  L'article  16  del  Reglament  ho  manifesta  amb  els  mateixos  termes,
exceptuant d'aquest tràmit els projectes aprovats reglamentàriament quan comprenguin la descripció
material dels béns.

L'article 17 del Reglament de la LEF estableix que s'ha de fer pública la relació dels béns i drets
afectats, inserint anunci al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de major circulació i al tauler
d'edictes  de  l'Ajuntament,  per  tal  que s'hi  pugin  presentar  al·legacions  sobre  la  procedència  de
l’expropiació, ocupació temporal o servitud de pas.

A efectes de corroborar la titularitat dels béns afectats es sol·licità al Registre de la Propietat núm. 5
de Terrassa que lliurés el certificat acreditatiu de la última inscripció de domini de les finques que
figuren a l'esmentada relació de béns i drets afectats  ,així com de les càrregues o gravàmens que la
poguessin afectar,  essent emesa en data 12 d’abril de 2018, tot indicat que figuren com a titulars
registrals de la finca núm.  463   -   Tom: 3412   -   Llibre: 138   -   Foli: 40   i finca núm.  464   -  
Tom: 2672   -   Llibre: 90   -   Foli: 40 consta de titularitat de TORREBLANCA 2000,SL, que per raó
de la seva procedència no hi ha càrregues registrades, i per si mateixa servitud de pas públic a
favor de l’Ajuntament de Vacarisses , servitud de comunicació i accés a una xarxa general de
sanejament  i  servitud de dret d’ús  i  pas per a instal·lació i  manteniment  de la canalització de
desguàs ,  i pel que fa a la finca núm. 261   -   Tom: 2153   -   Llibre: 68   -   Foli: 5  consta de
titularitat de la COMPAÑIA DE HOSTELERIA BUIGAS, SL, que per raó de la seva procedència no
hi ha càrregues registrades, i per si mateixa drets d’hipoteca i anticresis, a favor de Banco Central
Hispanoamericano,SA,  per  un  termini  de  12  anys  a  partir  del  31  de  juliol  de  1998,  per  tant
prescrita però no cancel·lada.

Vist que l’article 4.1 de la Llei d’expropiació forçosa estableix que s’entendran també les diligències 
amb els titulars de drets reials i interessos econòmics directes sobre la cosa expropiada.

Per  tant,  el  procediment  d’aprovació  d’aquest  projecte  d’obres  local,  en  portar  aparellada
l’expropiació forçosa de béns i drets,  requereix la seva aprovació inicial, la submissió a informació
pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva,  i s’afegeixen, en el present
supòsit, de forma cumulativa, els tràmits derivats de l’expropiació , un dels quals s’ha de traduir en
la  notificació  individual  dels  acords  que  s’adoptin  a  les  persones  directament  afectades  que
apareixen identificades en la relació detallada de béns i drets a expropiar.

L’article 274.2 del TRLMRLC  disposa que la competència per a subscriure el contracte comporta la
facultat d'aprovar el projecte. En aquest sentit la Disposició Addicional segona.1  de la Llei 9/2017, de
8 de novembre,  de contractes  del  sector públic,   estableix que és competència de l’alcaldia les
contractacions de tota classe quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Malgrat aquesta previsió, atès  que l’execució del projecte requereix l’expropiació forçosa dels béns
i drets que consten en la relació detallada incorporada com a annex al projecte,  la competència
per a la seva aprovació correspon al Ple municipal, a tenor de l’article 38.1 del Decret 179/1995,de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i
article 3.4 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa , aprovat per Decret de 26 d’abril  de
1957.

Atès  que la  Comissió  Informativa  de  Serveis  Territorials  reunida  el  dia  18 d’abril  de 2018 va
dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent

ACORD

PRIMER.-  Aprovar  inicialment   el  projecte  d’obra  municipal  ordinària  titulat  PROJECTE
D’INSTAL.LACIÓ  DE  BOMBAMENT  DEL  NOU  POU  DE  TORREBLANCA  I
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CANALITZACIÓ D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE LA TORRE,
SITUADES  DINTRE  DEL  TERME  MUNICIPAL  DE  VACARISSES,   redactat  per
l’enginyer agrònom Salvador Gibert Badia,  en data març de 2018, amb un pressupost
per a coneixement de l'administració de 248.361,06  euros, el qual comprèn : pressupost
d'execució  per  contracta  de  247.510,93  euros  (pressupost  d’execució  material  de
171.894,53  euros,  benefici  industrial  de  10.313,67  euros,  despeses  generals  de
22.346,29 euros, i IVA 21% de 42.956,44 euros), i les afectacions a sòls veïns 850,13
euros , el qual conté els elements legals necessaris exigits per l'article  235.1 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim  local  de  Catalunya  ,  i  article  133  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
contractes del sector públic  , i queda aprovada,  alhora,  en unitat  d’acte i  de forma
inicial, la relació detallada de béns i drets afectats que s’expressen seguidament,  a
expropiar ,  ocupar temporalment  o bé que són objecte de servitud de pas,  per a
l’execució del projecte esmentat:

Titular:  TORREBLANCA 2000,SL
Adreça : Passeig de Sant Gervasi, 10 1r.2n 08022 Barcelona
Finca
núm. 

Referència cadastral Concepte 
afectació

aprofitament Superfície
m2

Inscripció registral Càrr
grav

1 08291A00700017000EQ Servitud de pas bosc 113 finca núm.  464   -   
Tom: 2672   -   Llibre: 
90   -   Foli: 40

No

1 08291A00700017000EQ Ocupació 
temporal

bosc 226 finca núm.  464   -   
Tom: 2672   -   Llibre: 
90   -   Foli: 40

No

1 08291A00700017000EQ Vol afectat bosc 339 finca núm.  464   -   
Tom: 2672   -   Llibre: 
90   -   Foli: 40

No

2 08291A00700025000EM Servitud de pas matolls 37 finca núm.  463   -   
Tom: 3412   -   Llibre: 
138   -   Foli: 40   

No

2 08291A00700025000EM Ocupació 
temporal

matolls 74 finca núm.  463   -   
Tom: 3412   -   Llibre: 
138   -   Foli: 40  

No

Titular: COMPAÑIA DE HOSTELERIA BUIGAS,SL
Adreça : Avda. De Josep Tarradellas, 157 pral.1 08020 Barcelona
Finca
núm.

Referència cadastral Concepte 
afectació

aprofitament Superfície
m2

Inscripció 
registral

Càrregues gravàmens

3 08291A00700014000EB Expropiació bosc 1977 finca 
núm. 261   -   
Tom: 2153   -   
Llibre: 68   -   
Foli: 5

hipoteca i anticresis, a 
favor de Banco Central
Hispanoamericano,SA,
(prescrita no 
cancel.lada)

3 08291A00700014000EB Vol afectat bosc 1977 finca 
núm. 261   -   
Tom: 2153   -   
Llibre: 68   -   
Foli: 5

hipoteca i anticresis, a 
favor de Banco Central
Hispanoamericano,SA,
(prescrita no 
cancel.lada)

4 08291A00700012000EW Ocupació 
temporal

matolls 226 finca 
núm. 261   -   
Tom: 2153   -   
Llibre: 68   -   
Foli: 5

hipoteca i anticresis, a 
favor de Banco Central
Hispanoamericano,SA,
(prescrita no 
cancel.lada)
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SEGON.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària abans
indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats
en la relació detallada a què fa referència l’apartat anterior a efectes d’expropiació,
ocupació temporal i servitud de pas.

TERCER.- Sotmetre  el  projecte  esmentat,  inclosa  la  relació  detallada  de  béns  i  drets  que
s’expropien , ocupen temporalment o servitud de pas que en formen part, a informació
pública,  per  un  període  de  trenta  dies  hàbils  comptadors  des  de  l’endemà  de  la
darrera publicació de l’Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el
diari Ara, en el tauler d’edictes de l'Ajuntament,   a la pàgina Web de l’Ajuntament, a
l’eTauler i al Portal de la Transparència,  als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre
el projecte; i a efectes, alhora, de corregir possibles errors en la relació de béns i drets
que s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar, si s’escau, el
que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o
drets esmentats o del seu estat material o legal.

QUART.-  Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets afectats
que consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i oferiments que
es desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del seu Reglament .
Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets afectats que, dins dels
10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels presents acords, han
d’acreditar  davant  aquest  Ajuntament  la  titularitat  d’aquests  béns  o  drets  (ja  sigui
mitjançant la presentació del títol oportú o d’una còpia autenticada). 
En  qualsevol  cas,  la  inobservança  dels  requeriments  anteriors  no  produirà  la
paralització del procediment expropiatori.

CINQUÈ.- Sol.licitar  informe/autorització  a  l’Agència  Catalana  de l’Aigua  del  Departament  de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

El Sr. Salamé explica que, com ja saben, es va fer la prospecció i ara cal aprovar el projecte i tirar-
l’ho endavant, i tot i que saben que no estarà llest abans de l’estiu, tot just acabi ja entrarà en
funcionament de cara a abastir aigua per l’any que ve.

Intervé el Sr. Serna qui diu que estan completament d’acord amb el pou i de que hagin tingut sort
de trobar aigua, però pregunta quin recorregut tindrà la canalització d’impulsió fins a arribar al pou.

El Sr. Salamé respon que a la documentació que els van enviar apareix el recorregut.

El Sr. Serna diu que el que els va enviar va ser un paquet de documents impossibles d’obrir per
part d’ells, però que suposava que el regidor en tenia alguna idea de per on passava.

El Sr. Salamé respon que de memòria no li sap dir, que hauria de mirar-se el projecte.

Intervé el Sr. Alcalde qui,  adreçant-se al Sr.  Serna, li diu que el projecte el va poder consultar
l’altre dia, quan el tenien a sobre de la taula, doncs és molt més fàcil mirar-se els plànols, tal com
va fer el Sr. Boada.

El Sr. Serna diu que com que del que es tracta és d’aprovar-lo ells no ho volen fer sense mirar-se’l
primer.

El Sr.Salamé li diu, igual que el Sr. Alcalde, que ja ha tingut l’oportunitat de mirar-se’l, doncs se li
va enviar i el podia consultar també en paper.

El Sr. Serna torna a dir que pensava que això no era tan difícil pel regidor, saber dir per on passa
des de la riera fins el pou.
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El Sr. Salamé diu que ja li han enviat.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que ja saben que els documents estan a disposició de tots
els regidors i que la seva feina és mirar-se’ls. Informa al Sr. Serna que hi ha un tros que passa per
terrenys que s’han d’expropiar a l’actual propietari de la pedrera, passa per sota la riera i va a
empalmar a una zona propietat de Torreblanca 2000 i puja enfilant pel camí fins al carrer. Afegeix
que ells no fan propostes tècniques, sinó que com a polítics van decidir que al poble hi faltava
aigua i que es fes un pou, però a partir d’aquí es fan uns estudis que els determinen on poden fer
el pou i decideixen on el fan, però desprès ells ja se n’aparten perquè tot el que ve darrera son
decisions tècniques. Si s’ha de parlar amb l’ACA hi van ells, per trobar subvencions i tenir dotació
per fer el pou també, però per on ha de passar la canalització, ells no estan preparats ni son ningú
per dir-ho i que per això hi ha els tècnics.

El Sr. Serna diu que ell no discuteix que els regidors hagin de redactar el projecte, que en això
tenen raó, però que simplement preguntava si tenia idea de per on passava la canonada, doncs
està segur que ho saben.

El Sr. Alcalde diu que li acaba de dir.

El Sr. Serna li respon que no li acaba de dir res, que només li ha dir que passa per una finca de
Torreblanca 2000, que ell  això ja ho sabia i que no afecta a ningú, però ha de continuar molt
amunt i creuar.

El Sr. Alcalde li diu que des d’allà ha d’anar a buscar la famosa canonada i d’allà al dipòsit de
Torreblanca.

El Sr. Serna li pregunta que precisament vol saber per on passa per arribar a la canonada, si per
la part de la muntanya o del carrer.

El Sr. Alcalde diu que pel carrer.

El Sr. Serna diu que això és el que volia saber.

Intervé la Sra. Sánchez qui diu que li sorprenen algunes preguntes que es fan, doncs la informació
sempre està a disposició i qui té interès ve i ho consulta, i que precisament aquest tema creu
recordar que es va comentar a més d’una comissió. Afegeix que ells hi votaran a favor, però té
una curiositat personal, doncs el Sr. Boada fa uns mesos, en reiterades ocasions, havia preguntat
si no hi hauria expropiacions, i  se li  deia que no, per tan vol saber què ha passat, doncs ara
resulta que sí que n’hi ha.

El Sr. Salamé diu que ell va dir que un cop tingués el projecte sabria si hi hauria expropiacions o
no, i que mai va dir que no n’hi hagués, doncs no ho sabia.

La Sra. Sánchez diu que el Sr. Boada precisament ho deia de manera preventiva abans d’aprovar-
se el projecte, doncs quan et planteges un projecte el primer que et planteges, a banda del tipus
de canonada, és el traçat, que és fonamental. Afegeix que han perdut més d’un mes quan és una
cosa que era important de saber. 

Intervé  el  Sr.  Boada qui  diu  que l’oposició  mai  ha sabut  el  traçat,  sabien  que  es feien  unes
prospeccions per trobar aigua al costat de la depuradora, però a partir d’aquí, el motiu pel que es
fa fer  allà  i  no a un altre lloc  segons els van dir  era per  la  proximitat  de les canonades que
portaven l’aigua de Terrassa. Pel que fa a les expropiacions ell va insistir perquè ja sap que els
terrenys no son seus i que, tot i estar a favor del pou, amb el que no estan d’acord és amb el
traçat.  Explica que va des de sota l’autovia fins  dalt  de tot  de la  cruïlla  de la  Carena Llarga,
passant  per  tot  l’asfaltat  de les  obres de Torreblanca de fa dos  anys,  fins  al  carrer,  amb les
molèsties que això pot suposar, doncs es rebentarà l’asfalt, i es cobrirà amb formigó pintat de
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negre...  Per  acabar  diu  que  això  ho  podien  haver  parlat  entre  tots,  doncs  l’alternativa  més
accessible era passar per sota la  Carena Llarga, des de l’Alzina del Boixadell cap amunt fins on
es va deixar l’ultima canonada, doncs el recorregut és si fa o no fa el mateix, no es molesten veïns
i si aprofitessin per fer la rasa i posar una canonada més grossa per si algun dia s’ha de portar
l’aigua de Terrassa...  Afegeix que li agradaria saber si el cost hagués estat més elevat o no, i que
es podien haver fet números de les dues opcions, i no saber el traçat un cop ja tenen el projecte.

El  Sr.  Alcalde  diu  que  el  pou està  fet  allà  perquè l’estudi  hidrogeològic  del  senyor  Pep  Mas
diu que hi ha dues zones de Vacarisses on segurament es podria trobar aigua, la zona del Palà
que no els l’aconsella perquè ja hi ha altres pous, i la zona on s’ha fet.

El Sr. Boada diu que ell no discuteix el lloc on s’ha fet el pou, però sí les alternatives.

El Sr. Alcalde li diu que ell barreja això amb la vinguda d’aigua de Terrassa,

El Sr. Boada diu que també els van dir que era millor fer-ho aquí per alguna cosa de Torreblanca,
però potser està equivocat.

El Sr. Alcalde li respon que deu estar equivocat, doncs el que és evident és que el pou està allà i
que l’aigua s’ha de portar a dalt, però el criteri és tècnic.

El  Sr.  Boada diu  que molestaran a tots  els  veïns,  destrossaran la  Carena Llarga de punta  a
punta...

El  Sr.  Alcalde  diu  que tota  la  Carena  Llarga  no,  que es  farà  des  del  Boixadell.  Afegeix  que
l’alternativa del Sr. Boada és molt més cara, doncs es tracta d’un barranc.

Per acabar el Sr. Boada torna a dir que s’haurien d’haver mirat les dues alternatives.

Intervé el Sr, Serna qui diu que ell no hi està d’acord amb que es mirin les dues alternatives, sinó
que l’única alternativa és per la part de fora del carrer, i encara que el Sr. Alcalde no sigui tècnic, si
li diu a aquest que ha de passar per una altra banda, el tècnic ho farà passar per allà.

El Sr. Alcalde diu que a vegades, quan els polítics no fan cas als tècnics passa el que passa.

El Sr. Serna diu que en aquest cas que els polítics han fet cas als tècnics ja veuran què passarà, i
només amb això, sinó amb moltes altres coses.

El Sr. Alcalde diu que aquesta frase se la guarda, això de que gent que ha estudiat i ha passat
unes oposicions ha de fer cas als polítics que a vegades han de saber de moltes coses i no saben
de res.

El Sr. Serna diu que això de que no saben res de res tampoc és així.

El Sr. Alcalde respon que això és un dir.

El Sr. Boada torna a dir que s’hagués pogut parlar abans del traçat doncs, com moltes coses, es
fan sense explicar-se gaire i ja se les troben fetes. 

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat :
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V x V PSC U.I.PV. MOVEM ERC

A FAVOR x x x

EN CONTRA x

ABSTENCIONS  x  

1.5.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT D’APROVACIÓ
DEL  PLA  LOCAL  DE  PREVENCIÓ  I  GESTIÓ  DELS  RESIDUS  MUNICIPALS  DE
VACARISSES 2017-2025 .

El  mes  de  febrer  de  2016  els  Ajuntaments  de  la  Comarca  del  Vallès  Occidental  i  l’Agència
Catalana de Residus van posar en comú les actuacions envers la prevenció i gestió dels residus
derivades del nou Programa de Prevenció de Residus de la Generalitat de Catalunya que té una
durada fins al 2020 (PRECAT20)

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental (en endavant Consorci) , l’any 2016
va  iniciar  la  redacció  del  nou  PREVOC,  el  Pla  de  Gestió  de  Resodis  i  Recursos  del  Vallès
Occidental 2016-2020, per a definir les accions de prevenció i gestió dels residus municipals pels
propers anys, adaptant la planificació en consonància amb allò establert al PRECAT20., prioritzant
la prevenció de residus, aconseguint una planificació de consens a la comarca i desenvolupant
una estratègia comarcal i local de gestió dels residus municipals, treballant en el nou Pla comarcal
i en l’elaboració dels plans locals amb col.laboració amb els ajuntaments.

En aquest sentit ha esta elaborat el Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals de
Vacarisses 2017-2025.
Vist  que  les  accions  i  actuacions  previstes  en  el  Pla  suposen un compromís  de  consignació
pressupostària per als propers 8 anys, fins el 2025.

Vist  que  l’article  12.1  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la
informació pública i bon govern, preceptua que l’administració ha de fer públics, en aplicació del
principi de transparència,  els plans.

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials , reunida el dia 18 d’abril de 2018,  va
dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent 

A C O R D

PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Prevenció i  Gestió dels Residus Municipals  de Vacarisses
2017-2025 per tal de desenvolupar actuacions municipals en matèria de prevenció i
millora dels resultats del reciclatge dels residus a Vacarisses.  

SEGON.- Adquirir  el  compromís  de  dotar  pressupostàriament  els  pressupostos  generals  de
l’Ajuntament  pels  exercicis  2019,  2020,  2021,  2022,  2023,  2024 i  2025,  i  per  les
quanties que s’assenyalen al propi Pla per a cadascuna de les anualitats indicades, i
amb la condició suspensiva si no hi ha crèdit adequat i suficient.

TERCER.- Publicar al Portal de la Transparència el Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus
Municipals de Vacarisses 2017-2025 .
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QUART.- Comunicar  el  present  acord  al  Consorci  per  a  la  Gestió  de  Residus  del  Vallès
Occidental. 

Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que aquest Pla Local va estar  redactat pel Consorci de
Residus a principi de la legislatura, juntament amb l’Agencia de Residus i en base a les dades que
la regidoria de Medi Ambient els van facilitar. Comenta que el Pla ve marcat en els seus orígens
per la Llei Estatal 22/2011 de Residus i Sòls Contaminats que diu que cal definir uns programes
de prevenció  de  residus  i,   en  aquest  sentit  ,  la  Generalitat  per  via  del  PRECAT 2020 fa  el
programa de prevenció de residus català,   i  per tal  d’assolir  els  objectius  que es marquen al
PRECAT 2020, el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Occidental redacta el PREVOC, que
defineix una sèrie d’accions. Afegeix que com a adaptació del PREVOC arriben al Pla Local de
Prevenció i Gestió de Residus Municipals de Vacarisses, eina que hauria de servir de planificació
per assolir  els propers anys els objectius,   que no només son estatals i  catalans, sinó també
europeus,  però com que des de que es va posar en marxa el  porta a porta es van acomplir
sobradament les previsions del PRECAT 2020,  i fins i tot les del 2035, s’estan basant en dades
del 2015 que, posades en comparativa amb les de finals de 2017 i principis de 2018, no tenen res
a veure amb la gestió de residus actual de Vacarisses. Afegeix que, igualment,  el Pla Local s’ha
de tirar endavant perquè en tot el seu anàlisi els dona aquestes dades de tancament de 2015 i
perquè és un instrument que els anirà molt bé per fer comparatives quan portin un any de gestió
de la prevenció i la recollida de residus , i per fins i tot valorar la implantació del “porta a porta”.

Explica que el Pla consta de tres blocs. En el primer tenen la diagnosi de la situació al tancament
de 2015, amb dades dels residus generats, el sistema de recollida selectiva etc... Per una altra
banda hi ha un altre bloc de prognosi que seria la previsió dels residus a generar que,  encara que
sigui moderadament , és de creixement perquè també hi ha una previsió de creixement moderat
de la població, i per últim la previsió dels costos de la gestió dels residus, que per una banda
estan els del servei de recollida i transport,  i per l’altra els costos del tractament dels residus i els
indirectes de gestió.  Pel que fa als costos del tractament de residus, la fracció resta, abans es
fixaven a nivell polític però des de l’any 2017, amb la llei 5/2017 que fixa i ordena aquests costos,
ja no queda marge per a que hi entrin els polítics, de tal manera que el cost és de 30 € tona, fins
l’any 2020 que la previsió és que sigui de 47,10 €/ tona.

A continuació dona les dades de les entrades de resta al CTR, amb les que et pot veure que
l’evolució  des  de  la  implantació  del  “porta  a  porta”  ha  estat  sorprenent.  Informa  que  des  de
desembre de 2016 a novembre de 2017 el cost va ser de 211.840,49 € , i que la previsió des de
desembre 2017 a novembre 2018 és de 45.235, 00 €, tot i que la previsió que han fet a partir del
mes  d’abril  és  molt  conservadora  i  per  tant  probablement  el  guany  sigui  més  gran ,   havent
d’afegir el retorn del cànon que evidentment serà major. Posa l’exemple del retorn del cànon del
paper i el cartró que l’any 2006 que va ser de 37 €/tona i el 2015 de 76 €/tona. Per tant,  a partir
de 2020 no reciclar serà molt més car, però fer-ho bé serà molt més favorable.

Segueix explicant que el segon bloc del Pla Local son les accions estratègiques,  que per una
banda  son accions  de  prevenció  de  residus  en  les  quals  també  hi  estan  treballant,  com per
exemple que les bosses per la fracció orgànica siguin orgàniques, que a més les estan facilitant a
la població, que es faci reutilització de les deixalles, promoure aquesta reutilització en festes i
actes  públics,  etcètera.  I  per  altra  banda  també  millorar  la  qualitat  i  quantitat  de  la  recollida
selectiva,  que  recomana  la  implantació  del  “porta  a  porta”,  l’autocompostatge  ,  sobradament
complert,  i la transparència i sostenibilitat econòmica de la gestió, és a dir,  que hi hagi un estudi
de viabilitat del sistema de pagament per generació.

En el  tercer  bloc  surt  tot  el  que és  la  normativa  estatal,  autonòmica,  europea i  municipal  al
respecte.

Per  concloure diu que totes  les  dades son de tancament  a 2015,  tot  i  que les accions ja  es
queden curtes perquè les han ultrapassat, és un pla que l’han de seguir perquè l’Agència els ho
requereix, i el Consorci de Residus, i son unes dades que necessiten per anar avançant en la
gestió de recollida i prevenció.
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Pren  la  paraula  el  Sr.  Serna  qui,  en  relació  al  segon  punt,  on  diu  que  s’ha  de  dotar
pressupostàriament  als  pressupostos de l’ajuntament  els exercicis  del  2019 al 2025,  pregunta
quina incidència positiva tindrà el “porta a porta” amb aquesta dotació i per altra banda quina és
aquesta dotació anual.

La Sra. Fuster li pregunta si es refereix a la dotació del cost del servei, doncs això ja està dotat.

Intervé la Sra. Ríos qui diu que el Sr. Serna es deu referir als anys següents.

La Sra. Fuster diu que això haurà de ser consensuat, dons les dotacions econòmiques exactes es
preveuen anualment amb els pressupostos,  per tant ara no poden fer  cap previsió de cara al
2020, però el cost gran del sistema de recollida ja està establert al plec i al revés, el que tindran
son retorns, per tant el cost de gestió serà el mateix però tindran beneficis.

El Sr. Serna diu que el que està clar és que ara estan aprovant que es doti pressupostàriament
fins el 2025 i això és el que no entén.

La Sra. Fuster respon que aquestes accions ja les tenen fetes, no és que se les hagin d’inventar i
aplicar, per primera vegada presenten un Pla Local que ja s’ha acomplert, però l’Agència i per
temes de subvencions els requereix que el completin i el tirin endavant, però pressupostàriament
no tenen res més, estan tirant de subvencions, no hi ha cap cost per la ciutadania.

Intervé el Sr. Alcalde qui llegeix el segon acord de la proposta 

Pren la paraula el Sr. Secretari qui explica que en els fulls 45 i 46 del Pla, on parla dels imports
que s’han de dotar cada any, estan dins del pressupost del contracte actual i per tant el que s’ha
d’anar veient és si estem per sobre o no

Intervé la Sra. Fuster qui diu que ja tenen la despesa aprovada i prevista per tots els anys, i que
no esperen una despesa més enllà, sinó al contrari, tindran un retorn.

El Sr. Alcalde explica que alguna d’aquestes accions que s’han d’anar implementant ells ja les
tenen fetes, a més dels resultats que ha comentat la regidora, doncs ara mateix tenen un dèficit
amb la recollida de les escombraries i pregunta si saben què haurien d’estar pagant.

El Sr. Serna respon que segur que haurien de pagar per sota del que estan pagant.

El Sr. Alcalde diu que haurien de pagar 180 € i no és per sota del que estan pagant,  perquè
precisament, tal com explicava la regidora,amb el “porta a porta” es porten menys tones al CTR,
en conseqüència paguen menys i tenen més retorn, per tant amb la taxa que es cobra el dèficit es
va reduint i no hauran de treure tants diners d’altres llocs.

El Sr. Serna diu que ho entén perfectament i que la seva pregunta anava adreçada al pressupost
que està establert. 

La Sra. Fuster li respon que això ho fixa el Plec.

El Sr. Alcalde torna a dir que moltes de les coses que s’especifiquen ja les tenen, van avançats
amb el Pla, doncs pel fet de fer el “porta a porta” moltes de les accions que els demanen no les
hauran de fer ni de pressupostar.

El Sr. Serna diu que això no li discuteix, però que el que estan fent és aprovar pressupostàriament
la dotació fins el 2025 i el que ell pregunta és l’import que hauran de posar cada any.
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La Sra. Fuster diu que això ja ho han explicat amb el pressupost que està previst en el plec.

El Sr. Serna diu que l’explicació sí, però el que no li han dit és la quantitat.

La Sra. Fuster diu que la quantitat la van aprovar tots i per tant l’haurien de saber tots, es tracta
del cost del servei.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que amb el “porta a porta” el que s’està aconseguint
en un primer moment és tenir un retorn major, perquè tenen molta menys fracció resta que és el
que els penalitzava molt. Però, per altra banda, el que ella qüestiona és la política general de
residus, doncs fa quatre dies que es va construir el CTR amb la inversió que va suposar i encara
avui dia han de fer esforços per tal que altres municipis vinguin a abocar la seva fracció resta i
funcioni a ple rendiment. Segueix dient que ara s’ha canviat de direcció i que, tot i que hi estiguin
d’acord, va en detriment  d’aquest Centre de Tractament de Residus.

La Sra. Fuster diu que coincideix totalment amb el que ha dit la Sra. Sánchez, però ara ja el tenen
i, evidentment, s’ha d’aprofitar.

El Sr. Alcalde diu que efectivament es tracta d’un contrasentit, doncs el Consorci de Residus del
Vallès per una banda està impulsant polítiques de “porta a porta” i, per l’altre, com veu que cada
vegada  li  entrarà  menys  material,  estan  buscant  altres  municipis  i  d’altres  comarques  per
amortitzar aquesta instal·lació que va ser un desencert.

Pren la paraula el Sr. Boada qui demana a la Sra. Fuster que quan parlin de números els hi doni
també a la comissió informativa per tenir-los amb anel·lació. 

El Sr. Alcalde diu que és culpa seva,  doncs les dades les ha demanat ell i li  han arribat avui
mateix.

La Sra. Fuster diu que a ella li sembla bé anticipar els imports sempre que puguin.

Per altra banda , el Sr. Boada pregunta si es pot aprovar el Pla sense el punt dos.

La Sra. Fuster diu que no hi hauria cap tipus de problema.

El Sr. Alcalde diu que al punt ja s’especifica “ amb la condició suspensiva...” i que almenys haurien
d’adquirir el compromís de portar a terme el Pla.

El Sr. Boada diu que sense el punt segon la votaran a favor,  i per tant aprovar el Pla ja implica
una sèrie d’accions.

El Sr. Alcalde diu que hi estan d’acord.

Es sotmet a votació la proposta sense el punt segon i s’aprova per unanimitat.

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

15



1.6.- PROPOSTA  DEL  REGIDOR  D’ORGANITZACIÓ  ADMINISTRATIVA  I  RECURSOS
HUMANS, D’APROVACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE
LLOCS DE TREBALL.

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, el dia 28 de febrer de 2008, 24
d’abril de 2008, el 31 de juliol de 2008, el 26 de febrer de 2009, el 25 de juny de 2009, el 28 de
gener de 2010, el 22 de juny de 2010, el 29 de juliol de 2010 , el 25 de novembre del 2010,  de 29
de maig de 2014 i 30 de juny de 2016.

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 30/1984, 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.

Atès que l’article 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, dictamina que correspon a cada entitat
local determinar els llocs de treball que es reservin per al seu exercici al personal funcionari de
l’escala d’administració general, de l’escala d’administració especial i dels cossos especials i al
personal subjecte a la legislació laboral.
Atès que la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball, el Manual de Funcions i el
Catàleg  retributiu   s’ha  realitzat  per  circumstàncies  d’adaptació  a  les  noves  necessitats,  per
respondre a l’establiment de nous serveis, ampliació i millora dels existents, o bé per a adequar
l’estructura organitzativa i funcional implicant la creació, amortització i canvis en la denominació o
valoració i/o funcions de determinats llocs de treball.

Considerant que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia en la mesa de
negociació, per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.1.c) del text refós de l’Estatut Bàsic
de  l’Empleat  Públic,  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30  d’octubre  –TREBEP-
havent-se arribat acord amb les organitzacions sindicals.

Vist que tal i com disposen els articles 32 del Decret 214/1990, i article 52.2.j) del Decret legislatiu
2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de
Catalunya, l’òrgan competent per a l’ aprovació de la relació de llocs de treball,  és el Ple de la
Corporació. 

Vist  que tanmateix   el  procediment  a seguir  per  a  la  seva aprovació  de llocs  de  treball  s’ha
d’ajustar a l’establert a l’article  283.4 del Decret legislatiu 2/2003. 

Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida el dia 18 d’abril de 2018 ha dictaminat
favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar la modificació del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vacarisses,
la qual comporta la modificació tant del Manual de Funcions, el Catàleg retributiu i la
Relació de Llocs de Treball i la creació de determinats llocs de treball, tal i com es
detalla a continuació i als documents que s’adjunten:
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← Modificació de totes les fitxes de funcions per adequar el grup de titulació i integrar-les als
nous grups de classificació establerts a Llei 7/2007 de 12 d’abril,  de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.

← Modificació de requisits del lloc de treball per adequar-se a la modificació de l'article 13.5
de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, efectuada per
la Llei 26/2015, de 28 de juliol, que diu que: tota persona que pretengui l'accés professi-
ons, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors ha d'acreditar que no ha
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexu-
al, mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents
Sexuals.

← Les modificacions del catàleg de llocs de treball  per respondre a l’establiment de nous
serveis, ampliació i millora dels existents, o bé per a adequar l’estructura organitzativa i
funcional implicant la creació, amortització i canvis en la denominació o valoració i/o funci-
ons de determinats llocs de treball i que es detallen a continuació.

Amortització de  llocs de treball  
Denominació del lloc: Coordinador/a de serveis
Forma de provisió del lloc: Lliure nomenament
Grup de classificació del lloc: A2
Nombre de places: 1
Denominació del lloc:

Tècnic de participació ciutadana

Forma de provisió del lloc: Lliure nomenament
Grup de classificació del lloc: A2
Nombre de places: 1
Creació de  llocs de treball  
 Creació
Denominació del lloc: Administratiu/va serveis 

territorials
Grup de classificació del lloc: C1
Situació contractual: funcionari/a
Escala: AG
Sotescala: AD
Retribució bàsica: 10083,76
Complement destinació: 4356,24
Nivell CD: 14
Complement específic: 6964,58
Retribució anual bruta (14 mesos): 21404,58
Nombre de places: 1
 Creació
Denominació del lloc: Monitor/a activitats esportives
Grup de classificació del lloc: C2
Situació contractual: laboral
Escala:
Sotescala: SE
Retribució bàsica: 8547,18
Complement destinació: 3714,34
Nivell CD: 12
Complement específic: 2148,18
Retribució anual bruta (14 mesos): 14409,70
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Nombre de places: 2
 Creació
Denominació del lloc: Recepcionista-telefonista del pavelló 

poliesportiu
Grup de classificació del lloc: C2
Situació contractual: laboral
Escala: AG
Sotescala: AU
Retribució bàsica: 8547,18
Complement destinació: 3393,60
Nivell CD: 11
Complement específic: 5534,3
Retribució anual bruta (14 mesos): 17475,08
Nombre de places: 1
 Creació
Denominació actual del lloc: Responsable de sistemes d'informació i

comunicació
Grup de classificació del lloc: A2
Situació contractual: funcionari/a
Escala: AE
Sotescala: T
Retribució bàsica: 13166,02
Complement destinació: 6279,70
Nivell CD: 20
Complement específic: 10614,66
Retribució anual bruta (14 mesos): 30060,38
Nombre de places: 1
 Creació

Denominació actual del lloc Tècnic/a participació ciutadana
Grup de classificació del lloc: A2
Situació contractual: funcionari/a
Escala: AE
Sotescala: T
Retribució bàsica: 13166,02
Complement destinació: 4997,58
Nivell CD: 16
Complement específic: 6910,26
Retribució anual bruta (14 mesos): 25073,86
Nombre de places: 1
 Creació

Denominació actual del lloc: Administratiu/va serveis socials

Grup de classificació del lloc: C1
Situació contractual: funcionari/a
Escala: AG
Sotescala: AD
Retribució bàsica: 10083,76
Complement destinació: 4356,24
Nivell CD: 14
Complement específic: 6964,58
Retribució anual bruta (14 mesos): 21404,58
Nombre de places: 1
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 Creació
Denominació actual del lloc: Agent de policia de gestió 

administrativa
Grup de classificació del lloc: C2
Situació contractual: funcionari/a
Escala: AE
Sotescala: SE
Retribució bàsica: 8547,18
Complement destinació: 4356,24
Nivell CD: 14
Complement específic: 13645,19
Retribució anual bruta (14 mesos): 26538,91
Nombre de places: 1

Modificació de llocs de treball situació actual modificació

1 lloc Modificació denominació, 
retribució i funcions (segons 
fitxa adjunta)

Denominació actual del lloc: Cap de serveis tècnics Cap de serveis tècnics-
arquitecte/a

Grup de classificació del lloc: A2 A1
Situació contractual: funcionari/a funcionari/a
Escala: T T
Sotescala: TD TS
Requisits: arquitectura tècnica grau en arquitectura o equivalent
Retribució bàsica: 13166,02 14972,58
Complement destinació: 7281,26 7281,26 
Nivell CD: 22 22
Complement específic: 15125,04 16127,56
Retribució anual bruta (14 mesos): 35572,32 38381,40
1 lloc Modificació denominació i 

retribució  

Denominació actual del lloc

Coordinador/a dels serveis 
territorials

Responsable d'unitat 
administrativa de suport de ST

Grup de classificació del lloc: C1  
Situació contractual: funcionari/a  
Escala: AG  
Sotescala: AD  
Retribució bàsica: 10083,76 10083,76
Complement destinació: 5638,22 5638,22
Nivell CD: 18 18 
Complement específic: 10626,70 12.586,70
Retribució anual bruta (14 mesos): 26348,68 28308,68
1 lloc Modificació denominació 

retribució i tipologia de la 
jornada  

Denominació actual del lloc Auxiliar administratiu/va de 
Secretaria

Auxiliar administratiu/va 
d'atenció ciutadana

Grup de classificació del lloc: C2  
Situació contractual: funcionari/a  
Escala: AG  
Sotescala: AX  
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Tipologia de la jornada:
Jornada ordinària de la 
Corporació Horari especial OAC

Retribució bàsica: 8547,18 8547,18
Complement destinació: 3714,34 3714,34
Nivell CD: 12 12
Complement específic: 6260,66 6617,66
Retribució anual bruta (14 mesos): 18522,18 18879,18
1 lloc Modificació denominació  
Denominació actual del lloc Inspector/a d'obres Inspector/a de Serveis 

Territorials

Grup de classificació del lloc: C1  
Situació contractual: funcionari/a  
Escala: AE  
Sotescala: TA  
Retribució bàsica: 10083,76  
Complement destinació: 4356  
Nivell CD: 14,00  
Complement específic: 7708,68  
Retribució anual bruta (14 mesos): 22148,68  
1 lloc Modificació retributiva, de 

denominació i grup de 
classificació  

Denominació actual del lloc Responsable de gestió 
d'atenció al públic

Responsable OAC

Grup de classificació del lloc: C2  C1
Situació contractual: funcionari/a  
Escala: AG  
Sotescala: AD  
Retribució bàsica: 8547,18 10083,76
Complement destinació: 3714,34 4356,24
Nivell CD: 12 14
Complement específic: 7575,45 7.575,45
Retribució anual bruta (14 mesos): 19836,97 22015,45
1 lloc Modificació retributiva i grup 

de classificació  
Denominació actual del lloc Encarregat/da de brigada  

Grup de classificació del lloc: C2  C1
Situació contractual: funcionari/a  
Escala:  
Sotescala:  
Retribució bàsica: 8547,18 10083,76
Complement destinació: 4356,24 4356,24
Nivell CD: 14 14 
Complement específic: 9546,85 8010,27
Retribució anual bruta (14 mesos): 22450,27 22450,27
2 llocs Modificació tipologia de la 

jornada  
 Tècnic/a de joventut  
 Tècnic/a auxiliar de cultura  
Tipologia de la jornada: Jornada ordinària de la 

Corporació
Jornada ordinària de la 
Corporació amb flexibilitat per 
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raons de servei
1 lloc Modificació tipologia de la 

jornada i grup de titulació

Denominació actual del lloc Dinamitzador/a juvenil
Grup de classificació del lloc: C2 C1
Règim estatuari: funcionari/a

Escala: AE
Sotescala: AT
Tipologia de la jornada: Jornada ordinària de la 

Corporació
Jornada ordinària de la 
Corporació amb flexibilitat per 
raons de servei

1 lloc Modificació tipologia de la 
jornada i règim estatuari  

Denominació actual del lloc Tècnic/a de cultura

Grup de classificació del lloc: A2  
Règim estatuari: funcionari/a  laboral
Escala: AE  
Sotescala: T  
Tipologia de la jornada: Jornada ordinària de la 

Corporació
Jornada ordinària de la 
Corporació amb flexibilitat per 
raons de servei

1 lloc Modificació tipologia de la 
jornada i retribució  

Denominació actual del lloc: Responsable d'esports, salut 
pública i consum  

Grup de classificació del lloc: A2  
Tipologia de la jornada: de dilluns a divendres de 9 a 15 

hores i dissabtes de 10 a 12 
hores

Jornada ordinària de la 
Corporació amb flexibilitat per 
raons de servei

Nivell CD: 18  
Complement específic: 9134,16 13418,72
Retribució anual bruta (14 mesos): 27938,40 28652,54
1 lloc Modificació retribució  
Denominació actual del lloc: Cap de secció de gestió 

administrativa
 

Grup de classificació del lloc: A2  
Nivell CD: 20  
Complement específic: 13873,58 16729,86
Retribució anual bruta (14 mesos): 33319,30 36175,58
1 lloc Modificació retribució  
Denominació actual del lloc: Auxiliar administratiu/va de 

Secretaria
 

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 6260,66 6617,66
Retribució anual bruta (14 mesos): 18522,18 18879,18
1 lloc Modificació retribució  
Denominació actual del lloc: Auxiliar administratiu/va de 

jutjat de pau (parcialitat 57,14%)
 

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 3577,34 3781,32
Retribució anual bruta (14 mesos): 10583,57 10787,56

21



1 lloc Modificació retribució  
Denominació actual del lloc Telefonista-Recepcionista  

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 10  
Complement específic: 6104,28 6818,42

Retribució anual bruta (14 mesos): 17.724,88 18439,02
1 lloc Modificació retribució  
Denominació actual del lloc: Secretari/ària d'Alcaldia i 

Regidories
 

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 6260,66 6617,66
Retribució anual bruta (14 mesos): 18522,18 18879,18
1 lloc Modificació retribució  
Denominació actual del lloc: Auxiliar administratiu/va de 

Recursos humans i Prevenció 
de riscos laborals

 

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 6260,66 6617,66
Retribució anual bruta (14 mesos): 18522,18 18879,18
1 lloc Modificació  retribució  
Denominació actual del lloc: Auxiliar administratiu/va de 

Recaptació
 

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 6260,66 6617,66
Retribució anual bruta (14 mesos): 18522,18 18879,18
1 lloc

Modificació  retribució  
Denominació actual del lloc: Auxiliar administratiu/va  de 

Serveis socials
 

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 6260,66 6617,66
Retribució anual bruta (14 mesos): 18522,18 18879,18
1 lloc

Modificació  retribució  
Denominació actual del lloc: Auxiliar administratiu/va de 

promoció econòmica i 
ocupació

 

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 6260,66 6617,66
Retribució anual bruta (14 mesos): 18522,18 18879,18
2 llocs Modificació  retribució  
Denominació actual del lloc: Mantenidor/conserge d'escola  

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 5666,08 6380,22
Retribució anual bruta (14 mesos): 17927,6 18641,74

22



1 lloc Modificació  retribució

 
Denominació actual del lloc: Operari/ària de serveis - 

mantenidor d'equipaments 
municipals

 

Grup de classificació del lloc: AP  
Nivell CD: 7  
Complement específic: 5972,96 6467,3
Retribució anual bruta (14 mesos): 16398,2 16934,54
3 llocs

Modificació  retribució  
Denominació actual del lloc: Auxiliar administratiu/va de 

Serveis territorials
 

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 6260,66 6617,66
Retribució anual bruta (14 mesos): 18522,18 18879,18
1 lloc Modificació retribució  
Denominació actual del lloc: Auxiliar administratiu/va de 

l'escola de música (parcialitat 
50%)

 

Grup de classificació del lloc: C2  
Nivell CD: 12  
Complement específic: 3130,33 3308,83
Retribució anual bruta (14 mesos): 9261,09 9439,59
1 lloc Modificació retribució
Denominació actual del lloc: Secretari/a
Grup de classificació del lloc: A1
Nivell CD: 26
Complement específic: 10059,56 18020,24
Retribució anual bruta (14 mesos): 35003,64 42964,32
1 lloc Modificació retribució
Denominació actual del lloc: Interventor/a
Grup de classificació del lloc: A1
Nivell CD: 26
Complement específic: 10059,56 18020,24
Retribució anual bruta (14 mesos): 35003,64 42964,32

SEGON.- Publicar  aquests  acords  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  ,  al  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’eTauler i al portal de
la Transparència.

TERCER.- Trametre  acord  i  còpies  de  les  modificacions  de  la  relació  de  llocs  de  treball  al
Departament de Governació i Administracions Públiques.

 
QUART.- Aprovar  la  modificació  de  la  plantilla  de  personal  d’acord  amb  les  modificacions

realitzades al Catàleg de llocs de treball, que restarà tal i com es detalla a continuació:
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Ajuntament de Vacarisses Plantilla anual de personal Plantilla anual de personal

1. Personal funcionari

ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA Grup Places
Vacant

s
Amor
titz.

 Secretaria TS Secretari A1 1 -  
Habilitació de 
Caràcter Nacional Intervenció-Tresoreria

TS Interventor A1 1 1
 

 Intervenció-Tresoreria TS Tresorer A1 1 1  

 Gestió TD Tècnic mitjà A2 1 -  

Administració 
General

Administrativa TA Administratiu C1 11 6
 

 Auxiliar AU Auxiliar Administratiu C2 9 2  

 
 TS

Tècnic de grau 
superior

A1 1 1
 

  TD Tècnics de grau mig A2 9 2  

 Tècnica TA Tècnic Auxiliar C1 2 -  

  AU Auxiliars C2 1 1  

  

P
ol

ic
ia

 L
oc

al

Sergent C1 1 -  

Administració 
Especial

 Caporal C2 2 -
 

  Agent C2 11 1  

 Serveis Especials      

 
 

P
er

so
n
a
l d

’O
fic

is     
 

  Oficial C2 8 2  
       

       

  Operari AP 1 -  
       

Total Funcionaris     60 17  

Ajuntament de Vacarisses Plantilla anual de personal Any 2018

2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

Denominació de la plaça Grup Places Vacants Amortitz.

Cap de serveis socials i d’igualtat A2 1 1

Director/a d’escola de música A1 1 1

Educador/a social A2 1 1

Tècnic/a de Cultura A2 1 1

Cap d’estudis d’escola de musica A1 1 1

Professor/a d’escola de música A1 8 8

Responsable d'unitat administrativa de suport de ST C1 1 -

Tècnic/a auxiliar de cultura i joventut C1 1 -

Mestre/a d’escola bressol A2 4 -
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Educador/a d’escola bressol C1 11 -

Tècnic/a auxiliar de biblioteca C1 2 -

Auxiliar administratiu/iva C2 3 2

Treballador/a familiar C2 1 -

Monitor/a de casal i gent gran C2 1 1

Recepcionista-telefonista del pavelló poliesportiu C2 1 1

Monitor/a activitats esportives C2 2 2

Conserge d’equipaments AP 1 1

Total laborals fixes  41 20  

CINQUÈ.- Exposar al públic, en compliment del que estableix a l’article 20.1 del RD500/90, de
20 d’abril, en relació amb l’art 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, d’acord d’aprovació de la modificació d
ela 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.- Tramete  còpia  d’aquest  acord  a  l’Administració  de  l’Estat  i  la  Direcció  General
d’Administració  Local  del  Departament  de  Governació  Administracions  Públiques
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que la població de Vacarisses ha crescut molt ràpid i que
l’ajuntament també ho ha fet, però malament. Comenta que ells van detectar que hi havia algunes
àrees que caldria reforçar i canviar, organitzativament parlant, i a partir d’aquí van demanar un
estudi organitzatiu a Diputació, qui va fer una proposta, de la que ells van quedar-se bàsicament
amb els tres punts que van creure més importants. Un d’aquests punts és la reorganització dels
Serveis Territorials, que a part de tenir mancances de personal, calia unificar l’equip administratiu
de  l’àrea  que  comprèn  Urbanisme,  Serveis  Municipals,  Mobilitat  i  Medi  Ambient  i   posar  un
coordinador  administratiu.  Un altre dels  llocs  febles  és la  recepció de l’ajuntament,  on com ja
saben, a d’altres municipis tenen una OAC, que recull molts dels tràmits que es fan ara mateix a
diferents departaments de la casa,  i el tercer punt que troben important de reforçar és l’informàtic,
doncs està infradotat, només té un treballador, per tant el dia que fa vacances o està malalt no
tenen a ningú, quan ara mateix tots els projectes passen per la informàtica, i els que venen, com
l’expedient electrònic, la video acta...

Segueix dient que, aprofitant aquests canvis al catàleg, han amortitzat places que no tenien sentit,
n’han creat de noves i han consolidat complements que l’estudi organitzatiu els aconsellava fer
degut a l’actual situació irregular. Afegeix que tots els canvis es van portar a la mesa negociadora
del Comité d’Empresa, es van votar en assemblea pels treballadors, amb el resultat de 53 vots a
favor de la modificació, 7 abstencions, 9 vots negatius i un vot nul.

Intervé  el  Sr.  Serna  qui,  adreçant-se  al  Sr.  Salamé,  li  diu  que  ja  fa  dies  que  és  regidor
d’Organització Administrativa i Recursos Humans i que encara surt regidora a la proposta. Per
altra banda li pregunta on apareix a l’organigrama el Coordinador Administratiu.

El  Sr.  Salamé respon que aquest  lloc  ja  hi  era,  que  simplement  ha  canviat  el  nom.  Es  deia
coordinador dels Serveis Territorials i ara es diu Responsable d'unitat administrativa de suport de
Serveis Territorials.

El Sr. Serna diu que als papers que li han passat a ells diu Coordinador de Serveis. 
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El Sr. Salamé diu que no entén ben bé la pregunta.

El Sr. Serna diu que tant se val,  que ja pregunta una altra cosa, i diu que els han dit que la
Diputació és qui ha fet la proposta i en canvi a l’informe diu que “el personal de l’ajuntament de
Vacarisses,  analitzant  la  necessitat  actual  de  gestió  i  les  prioritats  marcades  per  l’equip  de
govern”, el que vol dir que l’equip de govern ha demanat a Diputació per on volien anar.

El Sr. Alcalde diu que no és així, i que tal com acaba d’explicar el Sr. Salamé, l’equip de govern
tenia la voluntat de reforçar l’OAC, per atendre el ciutadà correctament, l’àrea d’informàtica perquè
només té una persona i unir dos departaments Medi Ambient i Serveis Territorials en un de sol,
però a partir d’aquí, com que no sabien com fer-ho, van demanar a Diputació que els fes l’estudi i
han arribat aquí.

El Sr. Salamé diu que a Diputació li van exposar un problema i una possible solució i ells van fer la
seva feina.

El Sr. Serna diu que a ell li sembla bé, però que l’equip de govern va agafar l’informe i van fer el
que van creure convenient.

El Sr. Salamé diu que així és.

Per  altra  banda  el  Sr.  Serna  diu  que  al  catàleg  també  ha  vist  que  diu  que  es  revisen  els
complements que tenen els treballadors i que s’intenta equiparar, a la vegada que es puja o baixa,
doncs ha vist que també hi ha baixades, el que li sembla estrany, però només s’ha tocat el sou a
16 persones amb unes diferències abismals.

El Sr. Salamé diu que no s’ha tocat el sou a ningú.

El Sr.Serna diu que ho diu ben clar “ modificació del complement específic dels següents llocs”, i
tenint en compte que el complement  específic  es el que es paga a cada treballador que el té
assignat.

El Sr. Salame torna a dir que no han modificat el sou, sinó el complement específic.

El Sr. Serna diu que el total del sou a l’any segur que es modifica a aquestes 16 persones, i que
ell sàpiga, a l’ajuntament hi ha molts més treballadors.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que tal com ja van explicar, això es tracta d’un canvi administratiu i
després la seva voluntat era fer una valoració de tots els llocs de treball, que vindrà un cop fet
això, doncs políticament van apostar per aquestes tres àrees i, un cop fet això, fer una valoració
del lloc de treball per tots els treballadors.

El Sr. Serna li diu que sap perfectament que aquesta valoració de la que parla no es correspon
amb el resultat que els donen.

El Sr. Alcalde li diu que la valoració encara no s’ha fet.

El Sr. Salamé diu que la valoració no l’han fet, i no hi ha cap augment de sou, en tot cas si algú
veu augmentada la seva retribució és per un canvi de categoria i no per un augment de sou.

El Sr. Serna diu que no s’ho creu, i que li ho haurien de demostrar, doncs el que li estan explicant
no és exactament el que volen aprovar, doncs a la proposta diu que hi ha una modificació del
complement específic de 16 llocs en concret, i a la resta de treballadors no se’ls aplicarà cap
modificació.
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El Sr. Salamé diu que el que es fa es consolidar complements de productivitat.

El  Sr.  Serna diu que els complements de productivitat  fa molts anys que s’estan cobrant i,per
tant ,estan d’acord amb que es consolidin, doncs fa molts anys que es podria haver fet.

El Sr. Salamé li respon que ell mateix era el regidor de personal.

El Sr. Serna diu que és així, però que ell no governava sol.

El Sr. Alcalde diu que potser el que vol dir és que no li van deixar fer.

El Sr. Serna li diu que aquesta és la seva hipòtesi. 

El Sr. Alcalde li diu que està clar que si ell era el regidor, no ho va fer, i no governava sol, per tant
representa que no li van deixar fer. 

El Sr. Serna diu que quan es governa en coalició a vegades has de passar per una banda o una
altra, i demana que li contestin a la pregunta que ha fet, doncs porten gaire bé tot el ple sense
respondre-li cap de les seves preguntes.

El Sr. alcalde diu que el Sr. Serna no en concreta cap de pregunta, i en canvi amb el Sr. Boada
aviat s’han entès amb el que volia dir en l’anterior proposta, d’eliminar el segon acord.

El Sr. Serna torna a preguntar si li poden explicar perquè hi ha aquesta diferència. 

El Sr. Salamé torna a dir que no hi ha cap augment.

El Sr. Serna diu que hi ha diferències molt grans entre un treballador i els altres, i vol saber quin
criteri han fet servir per fer els canvis i que quedin aquestes diferències tan grans.

El Sr. Salamé li demana que li concreti algun cas.

El Sr. Serna li diu que no cal que li concreti res, doncs això s’ho hauria de saber de memòria.

El Sr. Salamé li respon que pot saber-s’ho o no, però que per respondre una pregunta necessita
que se la faci concreta.

El Sr. Serna pregunta perquè no s’ha modificat el complement específic de tots els treballadors de
l’ajuntament i en canvi se li ha modificat a 16 persones.

El Sr. Alcalde diu que si els sembla ho deixaran sense resposta.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui comenta que tampoc entén què és el que pregunta el Sr.
Serna. Diu que ells  hi estan d’acord , perquè fa molts anys que l’organització requeria aquest
canvi organització, i que ja es va fer un intent  la legislatura 2007-2011,  amb alguna promoció
interna, doncs no hi ha cosa que desmotivi més al personal que el fet de portar molts anys i no
tenir possibilitat de promoció. Almenys ells creuen que l’aspecte humà és molt important, i quan
algú treballa a gust en una organització es nota. Per acabar diu que això s’ha tardat en fer però
finalment posarà justícia i millor organització al servei de la ciutadania.

Intervé el  Sr.  Boada qui,  per començar,   pregunta qui  respondrà  les preguntes,   doncs ells  li
demanen al regidor i respon el Sr. Alcalde.

El Sr. Salamé li pregunta al Sr. Boada qui farà les preguntes, si el portaveu del partit o algun altre
regidor,  i si el que volen és que s’apliqui el ROM.
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El Sr. Boada pregunta on està el Cap de Servei a les Persones.

El Sr. Salamé li respon que és una plaça que es crea.

El Sr. Alcalde diu que la plaça ja estava creada, però no ocupada, i ara pensen que estaria bé
tenir-la en compte per si hi ha d’haver algú que coordini tota l’àrea.

El Sr. Boada pregunta si es tracta d’un cap de caps.

El Sr. Alcalde respon que es tracta d’una figura que, per exemple, podria portar el nou projecte
SIS, que és una nova mirada dels Serveis Socials per la qual es demana la transversalitat de totes
aquestes àrees, cosa que és difícil més enllà del treball de tots els tècnics, per tant una figura que
coordinés aquest projecte en concret i d’altres transversals.

El Sr. Boada diu que el que ha dit el Sr. Serna té raó, s’aprova una modificació de complements
de destí. També diu que no entén el perquè si es crea una plaça d’arquitecte es fa un concurs de
mèrits  i  no un concurs oposició,  i  totes les  altres  també son concurs de mèrits,  quan només
haurien de ser-ho algunes. Per exemple la d’arquitecte mateix hauria de ser de concurs oposició,
no seria adequat que es fes concurs de mèrits.
Per altra banda diu que al final es tracta de política, doncs l’organigrama el van fer el 2009, ells no
en van tocar res i ara es torna a fer una altra modificació, per tant pregunta quines places es volen
fer fixes abans de que s’acabi la legislatura i, de les que es creen, quantes es volen ocupar.

El Sr. Salamé explica que la dotació de les places serà de pràcticament totes les administratives.

El Sr. Boada pregunta quantes son noves.

El Sr. Salamé respon que dues.

El Sr. Boada pregunta si es farà mitjançant concurs oposició o concurs de mèrits.

El Sr. Salamé diu que no ho sap de memòria. Segueix dient que l’Auxiliar Tècnic Informàtic, no és
segur, ja ho estudiaran, però probablement sí que veuran la necessitat.

El Sr. Boada diu que suposa que la plaça que ocupa el tècnic que hi ha ara quedarà lliure.

El Sr. Salamé respon que sí. Diu que també hi ha la plaça de Cap de Serveis Tècnics, que ja ho
han comentat, i el Tècnic de Participació Ciutadana.

El Sr. Boada pregunta si el Cap de Serveis Tècnics serà l’arquitecte.

El Sr. Salamé diu que sí, que s’ocuparà perquè es jubila la persona que hi ha ara.

El Sr. Alcalde explica que si creen la plaça d’arquitecte es deixarà de tenir l’arquitecte extern que
han tingut fins ara.

El Sr. Boada torna a preguntar si es farà un concurs oposició o de mèrits.

El Sr. Salamé diu que no ho sap que tot això ja li diran.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu a ells també els ha sorprès, i que el que no saben és si la
forma de provisió quan es parla de concurs de mèrits és el que es fa habitualment per concursos
de mobilitat interna o parlen de concurs de mèrits d’una plaça que es pot cobrir per oposició, però
que es puntua mèrits.
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Intervé el Sr. Secretari qui diu que es tracta d’un tema molt complicat com per explicar-ho aquí. És
diferent parlar de plantilla, de places, de relació de llocs de treball, explica que per a la provisió de
llocs de treball  s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits, però l’accés a la plaça en plantilla és
guanyar una oposició, doncs si per exemple hi ha 20 auxiliars administratius que poden accedir a
un lloc de treball d’auxiliar cap es faria mitjançant concurs de mèrits, és el que es fa a ajuntaments
grans  que  hi  ha  una  plantilla  gran,  però  si  només  hi  ha  un  lloc  d’administratiu  de  Serveis
Territorials no hi haurà concurs de mèrits, sinó que qui entri és qui la guanya, per tant no vol dir
que l’arquitecte hagi d’entrar amb un concurs de mèrits, això es determinarà a les bases. 

El Sr.  Boada diu que el que han vist és que per les places de Policia especifica concurs oposició i
a la resta concurs de mèrits, és per això que no ho entén.

El Sr. Secretari explica que l’accés a Policia es fa per oposició perquè per llei és obligatori.

El Sr. Salamé diu que també es crea la plaça d’un professor de l’escola de música, que ja està
coberta però el que es fa és adequar-se. La plaça de responsable de l’OAC també es crea i les
places de recepcionista-telefonista del poliesportiu, i dos monitors d’activitats esportives, places
que ja estan cobertes i el que es fa és adequar-les al catàleg.

El Sr. Alcalde explica que aquestes places ja saben d’on venen i el que es fa és regularitzar la
situació.

El Sr. Boada pregunta per les places de brigada.

El Sr. Salamé explica que se’n creen dues de noves i que actualment no hi ha cap de brigada, per
tant aquesta plaça quedarà vacant i és farà una de nova de reforç i el cap de brigada que serà un
cap tècnic. Diu que fins ara tenien cinc treballadors, el que era cap antigament i quatre més i ara
el que han fet és eliminar el cap de brigada perquè els cinc treballadors s’organitzen entre ells
sense cap, i el que faran és reforçar amb una plaça nova de brigada i per tant n’hi haurà sis.
Afegeix que de tota manera no s’extingeix la plaça de brigada per si algun dia fos necessari, el
que es fa és modificar-la a un cap tècnic.

El Sr. Boada pregunta si aquesta plaça tenen previst dotar-la aviat.

El Sr. Salamé respon que de moment no.
El  Sr.  Boada repeteix  les places que el  Sr.  Salamé li  ha dit  que ocuparan abans d’acabar  la
legislatura,  l’auxiliar  tècnic,  les  places  d’auxiliar  administratiu,  el  cap  de  serveis  tècnics,  el
professor de l’escola de música, el responsable de l’OAC i les dues places de brigada.

El Sr. Salamé diu que sí, i que la d’auxiliar tècnic informàtic, com ja li ha dit ,ho estudiaran.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que des de la seva representació es va insistir molt en la
valoració dels llocs de treball,  que també s’ha de fer abans de que s’acabi la legislatura i, per tant,
estaran  en  el  que  es  derivi  d’aquesta  valoració.  Comenta  que  estan  d’acord  amb  les
modificacions,  però ella  entenia  que prèviament  s’hauria d’haver  fet  la  valoració dels  llocs  de
treball general per tota la plantilla enlloc de començar per un estudi organitzatiu parcial, perquè un
estudi organitzatiu sempre comporta certes valoracions de llocs de treball. Segueix dient que s’ha
optat per aquesta via totalment legítima, però condicionada, tal com consta a l’acta del Comité
d’Empresa, a realitzar-se aquesta valoració de llocs de treball. Per altra banda diu que va ser per
part de MOVEM que es va demanar una garantia de que fos aprovat per la majoria de treballadors
en una assemblea, com així va ser. 
Pel que fa al cap de Servei a les Persones li diu al Sr. Alcalde que ha mencionat el tema dels
projectes transversals que pot ser una de les idees, però si agafen el llistat de funcions que té el
cap de Serveis a les Persones hi ha moltes més coses.

El Sr. Alcalde diu que hi està d’acord.
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Torna a intervenir  la  Sra.  Fuster qui,  en relació al  concurs de mèrits  i  d’oposició,  diu que les
garanties que dona un concurs oposició no les dona un concurs de mèrits.
Per acabar diu que la seva posició és minoritària i, per tant ,han d’estar amb el criteri majoritari, tot
i  que aquests temes li  toquen la fibra especialment  i  així  ho va posar  de  manifest  en el  seu
moment.  Comenta que l’incís que li ha fet al  Sr. Boada de que estaran al que surti d’aquesta
valoració de llocs, es referia a això, per tant això no es un tancament a qualsevol altre tipus de
condició que s’hagi de valorar a treballadors i treballadores de la casa.

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

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

A FAVOR x x x

EN CONTRA x

ABSTENCIONS  x  

1.7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2018.

Atès que per l’Ajuntament s’ha procedit a efectuar la revisió del Padró d’Habitants del municipi
amb data 1 de gener de 2018.

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i l’article 81 del RD 2612/1996, de 20 de desembre , pel qual es modifica el RD 1690/1986,
d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats
locals.

Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha validat el fitxer del padró C08291AI.018.
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia 18 d’abril
de 2018 , ha dictaminat favorablement.

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

A C O R D

PRIMER.-   Aprovar la revisió numèrica del Padró Municipal d’Habitants de Vacarisses, a 1 de
gener de 2018, amb el resultat de 6.522 habitants.

SEGON.-    Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística.

El Sr. Alcalde explica que a 1 de gener de 2018 hi havia a Vacarisses 6.522 habitants, fet que s’ha
de passar per Ple i així ho fan. Afegeix que és la vegada que hi ha hagut més habitants a Vacaris-
ses.
El Sr. Boada pregunta perquè hi ha més homes que dones.

El Sr. Alcalde respon que efectivament hi ha 200 homes més que dones. 
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La Sra. Fuster pregunta si s’han tingut en compte els bisexuals, transsexuals... perquè d’aquesta
manera acoten la definició, doncs s’ha aprovat pel ple moltes normatives que s’haurien d’estendre
a la pràctica.

El Sr. Alcalde diu que son 6.522 persones.

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

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, I ALHORA DE MODIFICACIÓ, CONFIRMACIÓ I CLARIFI-
CACIÓ DE L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ.

El  Text  refós  de la  Llei  reguladora  de les  hisendes locals,  aprovat  per  Reial  Decret  legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats
locals, en el territori de les quals, estiguin integrades les facultats de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic que els corresponguin.

A l’empara de la previsió legal,  aquest  Ajuntament considera oportú delegaren la Diputació de
Barcelona les seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.

D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió
dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.

L’efectivitat  de les relacions  diàries  entre la  Diputació  i  l’Ajuntament,  així  com entre  aquestes
Entitats i  els ciutadans interessats, han palesat  en ocasions, la conveniència de disposar d'un
acord  plenari  global,  comprensiu  de  totes  les  funcions  delegades,  en  ordre  a  acreditar  amb
suficient claredat la competència dels òrgans actuants.

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que l’òrgan
actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l’abast de
les  funcions  concretes  que  s’exerceixen  per  l’Ens  delegat.  També  els  pronunciaments
jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que
una Entitat local hagi delegat en l’Ens supramunicipal .

Davant  les consideracions precedents,  es creu procedent  delegar  les competències  de gestió,
liquidació,  inspecció  i  recaptació  de  determinats  ingressos  de dret  públic  i  alhora  confirmar  i
ratificar  la  delegació  de  funcions  aprovada  per  l'Ajuntament  amb anterioritat  a  aquesta  data,
completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades,  la Llei 26/2010, de 3
d’agost,  de  Règim jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de Catalunya,  a
banda  de  disposar  -en  el  seu  article  116.1-  que les  administracions  públiques  catalanes,  els
organismes  i  les  entitats  públiques  poden  delegar  les  competències  de  llur  titularitat  a  altres
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en
el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les
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facultats de control  i  seguiment  de l'exercici  de la  competència delegada, i  es pot subjectar a
condició, suspensiva o resolutòria, o a termini. 

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 18 d’abril de
2018, va dictaminar favorablement.

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents

ACORDS

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió i
recaptació de la taxa que a continuació s'especifica:

Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, excepte l'apartat cor-
responent a la garantia de restitució de voreres 

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidaci-

ons per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

SEGON.- Modificar les delegacions efectuades per aquest Ajuntament a favor de la Diputació de
Barcelona, respecte a la gestió i recaptació dels tributs, taxes i altres ingressos de dret
públic que tot seguit es detallen:

� Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunica-
ció prèvia o declaració responsable, així com pels controls posterior a l’inici de
l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

� Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
� Taxa sobre llicències d’obres
� Taxa per recollida i cens d’animals domèstics
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� Taxa per la vigilància especial
� Altres ingressos de dret públic 

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

TERCER.- Especificar  que  els  acords  municipals  adoptats  amb  anterioritat  a  aquesta  data,
relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article
7.1  del  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  aprovat  per  Reial
Decret  legislatiu  2/2004,  de 5 de març, abasten les  facultats  de gestió,inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:

I.- Impost sobre béns immobles

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidaci-

ons per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre activitats econòmiques

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidaci-

ons per ingrés directe
· Revisió i comprovació de les declaracions presentades
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
· Actuacions d'informació i assistència als contribuents
· Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
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· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidaci-

ons per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Concessió i denegació de beneficis fiscals 
· Revisió de les autoliquidacions presentades 
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar els

deutes tributaris. 
· Expedició de documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions de les liquidacions 
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries 
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les li-

quidacions tributàries que en resultin 
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents 
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

V.– Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
VI.- Contribucions especials
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Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.-Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Concessió i denegació de beneficis fiscals 
· Revisió de les autoliquidacions presentades 
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar els

deutes tributaris. 
· Expedició de documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions de les liquidacions 
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat 
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries 
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les li-

quidacions tributàries que en resultin 
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents 
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

VIII.-  Taxes  per  la  prestació  del  servei  de  gestió  de  residus  municipals  domèstics  i
comercials

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidaci-

ons per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública
per  a  aparcament,  càrrega  i  descàrrega  de  mercaderies  de  qualsevol  mena,  excepte
l'apartat corresponent a la garantia de restitució de voreres
Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
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· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidaci-

ons per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

X.- Taxa pel servei d’abastament d’aigua i dret de connexió

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidaci-

ons per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XI.- Les següents taxes.

� Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunica-
ció prèvia o declaració responsable, així com pels controls posterior a  l’inici de
l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

� Taxa sobre llicències d’obres
� Taxa per recollida i cens d’animals domèstics
� Taxa per la vigilància especial

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XII.- Les següents taxes:
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� Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals
� Taxa per la prestació del servei de l’escola bressol
� Taxa per la prestació del servei de caràcter lúdic, cultural, esportiu i d’entreteniment

i similars
� Taxa per la prestació del servei de l’escola de música

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Practica de notificacions col.lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidaci-
ons per ingrés directe

· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIII.- Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Practica de notificacions col.lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidaci-
ons per ingrés directe

· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIV.- Quotes d'urbanització

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XV.-  Les  facultats  que la  legislació  urbanística  atorga  a  aquesta  Corporació,  en  via  de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques col·laboradores
(Juntes de compensació i entitats urbanístiques de conservació), un cop dictada la provisió
de constrenyiment per part d'aquest Ajuntament

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'ajuntament.
· Recaptació dels deutes en període executiu.
· Liquidació d'interessos de demora
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· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVI.- Concessions administratives

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVII.- Sancions diverses

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Notificació de les liquidacions practicades per l'ajuntament
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVIIII.- Execucions subsidiàries

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIX.- Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XX.- Altres ingressos de dret públic 

Les facultats atribuïdes són les que tot seguit es detallen:
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· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

QUART.- L’Ajuntament  es  reserva  la  facultat  de  realitzar  per  si  mateix  i  sense  necessitat
d’avocar  de  forma  expressa  la  competència,  les  facultats  d’aprovar  determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
a  determinar  els  deutes  tributaris  o  aprovar  l’anul·lació,  total  o  parcial,  de  les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals  ha  estat  delegada  en  la  Diputació  de  Barcelona,  quan  circumstàncies
organitzatives, tècniques,  o de distribució competencial dels serveis municipals,  ho
facin convenient.

CINQUÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària,
en l'exercici de les funcions delegades de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic descrits en els apartats primer i quart d'aquest acord,
establir  els  llocs  i  els  mitjans  de  pagament  d'acord  amb  la  normativa  que  sigui
d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos  de  dret  públic  i  la  normativa  interna  de  la  Diputació  de  Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.

SISÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es
regeix per les següents regles:

Regla primera.-  La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord
tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació
per part de la Diputació de Barcelona.  

Tanmateix,  el  temps  de  durada  de  la  delegació  s'entendrà  prorrogat  tàcitament  per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.

Regla  segona.  L’exercici  de  les  facultats  delegades  s’ajustarà  als  procediments,  els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei
d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així
com  a  allò  que  s’estableix  en  l'Ordenança  general  de  gestió,  liquidació,  inspecció  i
recaptació dels  ingressos de dret  públic,  la  gestió  dels  quals  ha estat  delegada en la
Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant  col·laboració interadministrativa i en la
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular,  pel que respecta a la recaptació,  en període de pagament  voluntari  i  en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera.  Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts
de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança general de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals
ha estat  delegada en la  Diputació  de Barcelona  o es  realitza  mitjançant  col·laboració
interadministrativa i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la
prestació d'aquest servei.
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Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica
per  les  despeses que hagi  d'atendre per  portar  a terme amb eficàcia  la  prestació del
servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització
d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió,  liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic  municipals,  regulada en l’ordenança fiscal que
estigui vigent en cada exercici.

Regla  cinquena.  L’Ajuntament  podrà  sol·licitar  bestretes  ordinàries  a  compte  de  la
recaptació  dels  impostos  sobre  béns  immobles  i  sobre  activitats  econòmiques.
L’atorgament  d’aquestes bestretes,  llur  quantia  i  condicions  es  regeix  pels  criteris  que
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.

En  circumstàncies  singulars,  la  presidència  de  l’ORGT  podrà  aprovar  bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi
per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per
l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concep-
te d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament
de forma quinzenal.

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels di-
versos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos in-
deguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les especificacions ne-
cessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per
la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajunta-
ment, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del perío-
de de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute,
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.

4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà
a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal,
i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de
la Diputació.

Regla  setena.  La  Diputació  de  Barcelona  tindrà,  genèricament,  les  facultats  i  les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de
la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.

L'Organisme  de  Gestió  Tributària  rendirà  els  comptes  a  l’Ajuntament  de  la  gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general
de recaptació i llurs disposicions concordants. 

Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans
recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la
delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
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a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la ges-
tió de la recaptació executiva. 

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir coneixe-
ment puntual i constant de l'estat de la recaptació.

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries. 
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte anu-

al,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra
documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment. 

Regla  novena. La  Diputació  de  Barcelona,  a  través  del  seu  Organisme  de  Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. 
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyi-

ment, degudament justificades. 
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, deguda-

ment justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la

gestió del servei. 
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de Re-

captació i en les disposicions concordants. 
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències delega-

des, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un local propi,
de propietat  o de lloguer i sens perjudici  de la contraprestació que l’Organisme de
Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de les dependènci-
es municipals.   

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a
donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció
de  dades  de  caràcter  personal,  a  la  normativa  sobre  arxius  i  documents  i  a  les
especificacions  contingudes  en  l'Ordenança  general  de  gestió,  liquidació,  inspecció  i
recaptació dels  ingressos de dret  públic,  la  gestió  dels  quals  ha estat  delegada en la
Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.

Pel que respecta a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents
originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals
i  signats  electrònicament.  A més a més tots  els  documents  generats  per  l’entitat  local
delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la
delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran
destruir  d’acord  amb  el  que  estableix  la  normativa  d’arxius  i  documents,  les  taules
d’avaluació i  els acords de la Comissió Nacional  d’Accés, Avaluació i  Tria Documental
(CNAATD).

Regla onzena.  L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració  “d’encarregat
del tractament” respecte de les dades personals que l’administració delegant aporti, per tal
de materialitzar la delegació efectuada,  i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
adequades per a la protecció de totes les dades personals,  tant de les aportades per
l’administració delegant com de les que aportin  directament els contribuents.  

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per
l’administració  delegant  conforme a  les  instruccions  que rebi  d’aquesta;  no  aplicarà  o
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utilitzarà  aquestes  dades  amb  una  finalitat  distinta  a  l’objecte  de  la  delegació  i  no
comunicarà les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació -llevat
que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què
l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el
tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit
el contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.

Als  efectes  contemplats  en  aquesta  Regla  onzena,  l’Organisme  de  Gestió  Tributària
queda  expressament  facultat  per  l’ajuntament  delegant  per  tal  d’efectuar  les  peticions
d’informació  amb  transcendència  tributària  i  comunicació  o  cessió  de  dades  que  es
deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que
contempli dites comunicacions o cessions.

Les  dades  que  trameti  l’administració  delegant  s’incorporaran  als  fitxers  de  dades
personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser creats i
regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de
Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el BOPB de data 17 de
gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció de dades de Catalunya de
l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò establert al
R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica
de protecció de dades de caràcter personal. 

Regla  dotzena. Són  causes  d'extinció  de  l’exercici  de  la  delegació  conferida,  les
següents:

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord
amb allò que estableix la regla primera. 

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. 

SETÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la
seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida, de la delegació que és
objecte de revocació, així com de les delegacions modificades i  especificades i un cop
acceptades publiqui aquest acord de delegació, revocació, modificació i especificació,
per  a  general  coneixement,  juntament  amb l’acord  d’acceptació  de la  delegació,  de
revocació,  modificació  i  especificació,  tant  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona com en el  Diari  Oficial  dela Generalitat  de Catalunya i,  també,  en la  seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que això es va explicar a les comissions informatives, però si
volen poden fer alguna consideració.

Intervé el  Sr.  Serna qui  pregunta si aquesta proposta d’alcaldia repercuteix en un import més
elevat cap a Diputació, és a dir, si l’ajuntament ha de pagar per aquest canvi.

El Sr. Alcalde respon que evidentment l’Oficina de Recaptació es queda un percentatge. 

El Sr. Secretari informa de que tots els tributs que s’incloguin tenen el mateix percentatge que la
resta de tributs que s’estan cobrant.

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   
 

1.9.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM I MV-E, PER L’ALLIBERA-
MENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA
DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL.

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano
Rajoy i  el bloc del  155, conjurats amb el poder judicial  i policial  de l’estat.  L’onada repressiva
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a
vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat
del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els
nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau. 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i
negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els
annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels
principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del
President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat
internacional.

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i
amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables
en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent
que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des
del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem
defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la
voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió  de  la  societat,  han  decidit  oferir  cops  de  porra,  menyspreu,  humiliació,  amenaces  i,
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes,
feroç i salvatge, sense mesura. 

Potser,  ingènuament,  es  pensen  que  manllevant-nos  als  nostres  representants,  Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni
Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi
Sánchez,  Marta  Rovira  i  Anna  Gabriel,  ens  rendirem  i  dimitirem  d’exercir  el  nostre  mandat
democràtic,  emanat  directament  dels  ciutadans  i  ciutadans.  Res més lluny  de  la  realitat.  Ens
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mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici
de la democràcia. 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita
dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits. 

Per tots aquests motius,  els grups municipals  ERC-AM  i  MV-E  de l’Ajuntament de Vacarisses
proposen d’adopció dels següents

A C O R D S

PRIMER.- Exigir  la  llibertat  immediata  de  tots  els  presos  polítics:  Carme  Forcadell,  Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez.

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel,
i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense
veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.

TERCER.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots
els  tractats  internacionals  i  manifestar  la  persecució  de  la  lliure  expressió,  de  la
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.

QUART.- Denunciar  l’evident  manca de separació  de poders  a l’estat  espanyol,  així  com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una
dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata
i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.

SISÈ.- Instem a  totes  les  entitats  de  Vacarisses  a  defensar  els  drets  fonamentals,  civils,
polítics,  la  llibertat,  la  democràcia  i  els  nostres  legítims  representants  escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr.
Roger  Torrent,  aquest  ajuntament  vol  mostrar  el  seu  suport  la  crida  unitària  del
President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius
“la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i
llibertats de la ciutadania”.

VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona,
a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a
l’Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM)  i  l’Associació  de  Municipis  per  la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

El Sr. Alcalde llegeix els acords de la moció. A continuació explica que avui mateix, 28 d’abril, ha
rebut una carta de l’Oriol Junqueras, empresonat a Estremera, en resposta d’una carta que li va
enviar ell el mes de gener, i que l’Oriol va rebre l’1 de març, i li va enviar el 27 de març, el que els
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mostra com funciona el règim penitenciari amb persones que, en aquest cas, diguéssim que no
han fet res i les mantenen lluny de Catalunya, tot i que ara demanen l’acostament i ja veurem si
els el concedeixen.
A continuació llegeix un parell de paràgrafs de la carta:
“Acabo  de rebre la  teva  carta de l’1  de  març,  gràcies,  cuideu-me la  família,  intenteu  anar  a

saludar-los  de  tant  en  tant  a  La  Farinera,  està  bé  que  sentin  el  vostre  escalf.  El  meu  pare

comença a fer-se gran i els meus fills i nebots em troben a faltar”. 
Afegeix que no cal llegir més per fer-se una idea del que representa que algú hagi d’estar a la
presó només per intentar escoltar al poble.

Intervé el Sr. Serna qui diu que estan totalment d’acord amb la moció, però volen puntualitzar que
al punt quart, on diu  “denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat”, no es tracta només
de manipulació per part de l’estat, sinó per molts altres llocs.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que ja coneixen la seva postura, i que estan d’acord amb
els  apartats  de les  resolucions,  estan d’acord en que aquests empresonaments  preventius  no
s’ajusten a dret i no els troben adequats ni creuen que siguin correctes donada la situació, a més
creuen que els empresonaments i exilis no ajudaran a resoldre el problema, però demanen de
l’independentisme certa autocrítica, perquè representa que els dolents son els altres, els del bloc
del 155, però ells ja van alertar del risc de tot això i quan demanaven pacte, negociació i diàleg,
semblava  que deien  bestieses,  perquè havien  d’anar  tots  a  una.  Afegeix  que ells  també  fan
autocrítica, perquè ells també han vist vulnerats els drets dels seus representants al Parlament
quan es parla d’accions antidemocràtiques, doncs entén que es vol donar veu al poble però també
s’ha  de  pensar  que  alguns  han  patit  al  haver-se  de  sentir  anomenats  fatxes  perquè  no  son
independentistes, han hagut d’aguantar com els han violentat més de 50 seus els darrers set o
vuit mesos.
Per acabar diu que ja saben que no és l’actuació general i que hi ha molta gent de bona voluntat i
pacífica, però també n’hi ha de violenta i que segueixen violentant als que no pensen com ells,
cosa que no els sembla democràtic, està clar que aquest país s’ha de reconciliar i tothom sap els
motius pels que han de fer una autocrítica, doncs tots tenen responsabilitats i no s’hi val culpar
només a uns. Enllaçant amb la següent moció diu que per molta gent benintencionada que hi hagi
als  CDR hi  ha hagut  actuacions vandàliques,  per exemple,  abans d’ahir  mateix  al  seu primer
secretari  li  han pintat  la façana de casa seva amb amenaces, el que no li  sembla d’un règim
democràtic.

El Sr. Alcalde diu que a ell li van pintar amb banderes espanyoles i no van ser els CDR.

La Sra. Sánchez diu que té la sensació de que els dos extrems es retroalimenten i els que estan
al mig reben de totes bandes.

El  Sr.  Alcalde  la  interromp per  dir-li  que ara  parlen  d’una altre  cosa,  de  que  hi  ha  senyors  i
senyores que estan a la presó o se n’han hagut d’anar a l’exili per intentar posar unes urnes, i això
és estrictament el que defensa la moció, no va més enllà.

La Sra. Sánchez diu que l’equivocació més gran de l’estat va ser intentar evitar això i ja en saben
les  conseqüències.  Afegeix  que mocions que d’entrada ja els  ataquen a ells  no els  fan sentir
còmodes, per tant quan vulguin que es reconciliïn hauran de parlar tots el mateix llenguatge, i
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parlar del que els pot unir i amb el que poden estar d’acord, però la sensació que tenen és que el
que volen és el contrari, mostrar el que els separa i no acordar res amb els que pensen diferent.

El Sr. Alcalde diu que creu que el que demana la moció és un bon punt de partida, demanar que
els alliberin, que els deixin anar.

La Sra. Sánchez diu que ells hi estan d’acord amb això, però li demana al Sr. Alcalde perquè no
poden seure i fer una moció conjunta que els sigui còmodes a tots.

El Sr. Alcalde diu que si vol pot acabar de llegir la carta i veurà que és per posar-se a plorar, però
sembla que no ho entenguin, hi ha gent que està a la presó lluny de les seves famílies i dels seus
fills per no haver fet res, i hi ha partits que això ho defensen.

La Sr. Sánchez diu que ells no, i que ja ho han dit moltes vegades, tal com van demanar a la
última moció, que volien judicis ràpids i que no havien d’estar preventivament a la presó, amb el
problema polític de la magnitud que tenen sobre la taula.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que estan d’acord amb que aquests empresonaments son
molt injustos i , tal com van dir en un altre Ple en una moció semblant a aquesta, el que està
passant  és totalment  injustificable,  però parlant  amb el  seu partit  el  que han decidit  és donar
llibertat de vot.

Intervé  la  Sra.  Fuster  qui  diu que coincideixen totalment  amb Esquerra  Republicana  amb les
peticions de la moció i que per això han presentat la moció conjuntament. Afegeix que, tot i que va
més enllà del cos de la moció, des de la seva plataforma política, a nivell autonòmic el que s’està
demanant és que hi hagi govern autonòmic ja, un govern estable amb el que tot es pugui tirar
endavant perquè ja porten massa temps així, i entenen que es donen una sèrie de circumstàncies
per tal que realment es pugui constituir i tirant endavant amb les pretensions dels grups que es
poden unir, doncs és absurd i innecessari aquest desemparament legislatiu i governatiu i el que
suposa això per les administracions locals.

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

  

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

A FAVOR X X X X

EN CONTRA

ABSTENCIONS  X  

1.10.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM I MV-E,  DE DENÚNCIA A
LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER PART DE L’APARELL DE L’ESTAT ESPANYOL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes  socials oficials,
publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
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"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist com
els  mitjans  del  règim  han  començat  a  difondre  mentides  per  atacar-nos  i  criminalitzar-nos.
Aquesta campanya,  orquestrada conjuntament  amb les  torces repressores de l'estat  espanyol
pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de
mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada ''ka/e
borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència d'un poble unit,
alegre  i  combatiu.  Els  hi  fa  por  que  pràcticament  el  pacifisme  actiu  com  a  mètode  de
transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por que cada
cop ens organitzem més i preguem consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els recursos
econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador: la construcció
d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i
allò que més els espanta: el futur.
Perquè  els  CDR  som  estudiants,  pageses,  bombers,  aturades,  botigueres,  cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes,  cuidadores,  informàtiques,  cuineres,  perruqueres,
carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble i som aquí per construir
la República.

Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells poders
fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer, des de
l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius.

No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"

Per tots aquests motius,  els grups municipals  ERC-AM  i  MV-E  de l’Ajuntament de Vacarisses
proposen d’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament  de Vacarisses  considera  una forma  d'acció  política  absolutament
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i
no violenta, pròpia d'una democràcia madura.

SEGON.- L’Ajuntament de Vacarisses denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions  de  l'estat  que  utilitzen  els  diferents  cossos  policials  i  instàncies
judicials  contra  els  Comitès  de  Defensa  de  la  República  vulnerant  una  i  altra
vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans.

TERCER.- L’Ajuntament  de Vacarisses denuncia la criminalització de la protesta social,  'la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió,
la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del
dret a l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes
en forma de República.

QUART.-  Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i  a les
entitats municipalistes.

El Sr. Alcalde llegeix els acords de la moció. A continuació diu que creuen que els CDR tenen tot
el dret a existir, a protestar i a ocupar els carrers, sempre i quan ho facin de forma pacífica.

Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que en aquesta moció el seu partit donarà llibertat de vot.
Afegeix que ell personalment no està d’acord amb els CDR, entre d’altres coses, perquè una cosa
és lluitar per un objectiu i una altra és imposar aquest objectiu. En concret diu que l’acord tercer és
impossible votar-lo a favor, doncs parla del dret a l’autodeterminació, i ell no creu que la voluntat
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popular sigui l’autodeterminació, encara que siguin majoria. També en el punt tercer diu “des de
baix i per a totes en forma de República”, amb el que tampoc hi està d’acord, doncs hi ha altres
alternatives, tothom no hi està d’acord en que això sigui una República.
Per acabar diu que son un partit que sempre ha lluitat pel dret a decidir.

El Sr. Alcalde li diu que autodeterminació vol dir dret a decidir.

El Sr. Serna diu que autodeterminació vol dir que tothom pot decidir el que cregui convenient i un
cop s’hagi votat si surt autodeterminació serà això i sinó serà una altra cosa.

El Sr. Alcalde torna a dir que autodeterminació és un sinònim del dret a decidir.

El Sr. Serna diu que si això és així ell no ho entén així.

Intervé la Sra. Fuster qui diu que si aquest fos el problema es pot canviar la frase i posar dret a
decidir. 

El Sr. Serna diu que no només és aquest el problema, sinó també el que ja ha dit de la República.

El Sr. Alcalde fa una consideració històrica i diu que si aconsegueixen la independència i no estan
a favor de la República i estan a favor de la monarquia, tindrien feina per trobar un rei, perquè la
dinastia catalana va desaparèixer el segle XIV.

El Sr. Serna diu que com que ells estan d’acord amb el dret a decidir, si s’arriba al moment que
s’hagi de votar república o monarquia, sortirà el que hagi de sortir i ell acceptarà de bon grau el
que sigui.

El Sr. alcalde explica que si Catalunya esdevé un estat independent, es constituiran en república,
doncs aquest concepte va molt més enllà de si hi ha un rei o no, implica uns valors, una manera
de ser...

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que no consideren que s’hagin de criminalitzar els CDR,
però tampoc  hi  poden donar  suport  quan a les  seves seus els  estan intimidant,  amenaçant  i
trencant vidres. 

Intervé la Sra. Serra qui diu que això no vol dir que tinguin relació amb els CDR, doncs apareixen
pintades a totes les seus .

La  Sra.  Sánchez  diu  que  en  alguns  casos  saben  que  prové  d’aquí  i  per  tant  no  se  senten
còmodes. 

El Sr. Alcalde diu que han de deixar de diferenciar el que son els CDR del fet de que hi hagi gent
que autònomament pren accions, però estan criminalitzant els CDR. 

La Sra. Sánchez diu que ella ja ha dit per endavant que no els criminalitzen però saben que en
alguns casos membres dels CDR els han agredit les seus i, per tant, no volen votar-hi a favor.

La  Sra.  Serra  diu  que  també  hi  ha  membres  de  partits  que  agredeixen  seus,  i  no  per  això
criminalitzen a aquests partits.

El Sr. Alcalde diu que els CDR els formen gent del poble pagesos, estudiants, bombers...

Pren la paraula el Sr. Boada que això de que els criminalitzin com a terroristes ja és massa, l’estat
busca criminalitzar tot el que té a veure amb Catalunya.
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El Sr. Gibert diu que en aquesta moció també han decidit donar llibertat de vot i que és cert que
fan una tasca legítima i que son gent del carrer, però sí que hi ha hagut alguna sèrie d’actuacions
amb les que s’ha arribat a perjudicar a gent, per tant no estan d’acord amb l’actitud del govern
envers els CDR, envers els que canten, els que opinen d’una manera diferent o en contra de la
llibertat d’expressió, però saben que per exemple amb els talls de carreteres han perjudicat molta
gent.

La Sra. Serra diu que quan reivindiques alguna cosa el menys que pots fer és molestar una mica,
per exemple tallant una carretera, però no hi va haver cap violència almenys per part dels CDR si
per part de la policia, a més son unes persones que reivindiquen per una cosa que molesta més
com és estar a la presó,amb qualsevol protesta es molesta els demés sinó no aconsegueixes res,
i que estiguis 3 hores parat a la carretera...

Intervé  el  Sr.  Boada  qui  diu  que  ells  i  tothom  confiaven  que  els  bascos  no  aprovarien  els
pressupostos, però la política és la política.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que igual que l’anterior moció l’han presentada conjuntament
amb Esquerra  Republicana,  en  relació  als  CDR diu  que  tota  la  vida  hi  ha  hagut  moviments
d’aquest tipus, la gent s’ha manifestat, ha lluitat, ha protestat.... Explica que la idea d’organització
dels CDR ve de Cuba, dels antics moviments cubans,  no és res més que gent  que pot estar
disconforme amb una sèrie d’actituds, en aquest cas centrat en el tema del procés, no només per
l’alliberament dels presos, també hi ha una lluita per la democràcia. Afegeix que els CDR estan
formats per gent molt diversa i plural i com en qualsevol manifestació o acte d’aquesta mena hi ha
gent que es passa de la ratlla, però potser imputen als CDR quan potser no ho son. És per tot això
que els acords que sol·liciten son justificables.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: Vot a favor del Sr. Garrido i abstenció del
Sr. Serna, membres del grup V x V i

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

A FAVOR x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS  x x  

1.11.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM I MV-E, EN SUPORT A
PROACTIVA OPEN ARMS

En els  darrers  dos  anys,  Proactiva  Open  Arms  ha rescatat  més  de 54.000  persones  de ser
ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi a Europa, amb el
suport  econòmic  i  polític  del  món local  català  en general  i  del  Fons Català  de Cooperació al
Desenvolupament en particular, en el marc de la campanya #mónlocalrefugi.

Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de l’assetjament per part
de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de rescatar refugiats. Prova d’això és que
de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden
tres a causa de la persecució de les autoritats líbies i italianes des del 2017.

El  darrer  episodi  d’aquest  assetjament  ha  estat  la  confiscació  preventiva  el  vaixell  de  l’ONG
badalonina  Proactiva  Open  Arms  per  part  de  les  autoritats  italianes  sota  les  inversemblants
acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, delictes que comporten fins
a set anys de presó.
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Salvar  vides  en  cap  cas  no  pot  ser  delicte,  i  les  acusacions  de  tràfic  de  persones  estan
absolutament  fora de lloc  en una organització humanitària  coneguda i  fiable com Activa Open
Arms.  Recordem que el  dret del  mar  estipula  que la protecció de la vida humana és prioritat
absoluta. 

Per tot això, els grups municipals  ERC-AM  i  MV-E  de l’Ajuntament de Vacarisses proposen
d’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Mostrar  tot  el  suport  i  tota  la  solidaritat  a  l’ONG Proactiva  Open  Arms  per  la
magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció
internacional.

SEGON.- Rebutjar  les  acusacions  contra  Proactiva  Open  Arms  i  exigir  la  retirada  dels
càrrecs contra els treballadors i treballadores de Proactiva Open Arms.

TERCER.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als governs de Líbia i
d’Itàlia. 

  

Pren la paraula la Sra. Serra qui comenta que segurament ja estan al corrent del que li ha passat
a aquesta ONG, però vol destacar que Open Arms ha rescatat a més de 54.000 persones al mar i
que s’ha trobat amb l’assetjament constant que pateixen aquests tipus d’ONG, que de 9 que n’hi
havia treballant al Mediterrani només en queden 3, entre elles Proactiva Open Arms, que després
del  darrer  assetjament  els  van  confiscar  el  vaixell  durant  un  mes,  i  hi  ha  tres  persones
investigades pels crims d’afavorir l’immigració clandestina i associació criminal.  Per acabar diu
que la moció és per donar suport a l’ONG i llegeix els acords.

Intervé el Sr. Serna qui diu que tot això deixa palès que la manipulació no és només dels mitjans
de comunicació, sinó que els estats també els manipulen i molt.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que el que ells és pregunten és que està fent la Unió Europea
i com pot ser que permeti això, doncs els grans mandataris no diuen res, tots els estats ho estan
permetent.

La Sr. Fuster diu que el que passa és que tenen una Unió Europea absolutament conservadora.

El Sr. Gibert diu que això no té res a veure amb ser conservador o d’esquerres, doncs del que es
parla és de persones, de vides. 

La Sra. Fuster diu que amb el que han de fixar-se és en com s’ha construït aquesta Europa i què
pretén.

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

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   
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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 19 I 26 DE MARÇ DE 2018 I EL 3, 9 I 16 D’ABRIL DE
2018.

         Es dona compte de les actes de les juntes de govern celebrades des de l’última sessió
plenària ordinària, de les quals s’ha fet entrega de la minuta corresponent juntament amb la
convocatòria. 

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 94/2018, de 15/03/2018, al 136/2018, de 19/04/2018),
(Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  del  12/2018,  de  11/04/2018,  al  15/2018,  de  16/04/2018),
(Serveis  Municipals,  del  16/2018,  de  23/03/2018,  al  20/2018,  de  18/04/2018),  (Sanitat  i
Consum, del 18/2018, de 21/03/2018, al 22/2018, de 9/04/2018), (Urbanisme, del 18/2018,
de  16/03/2018,  al  26/2018,  de  17/04/2018),  (Industria,  Promoció  Econòmica,  Comerç  i
Turisme, el 5/2018, de 19/04/2018),  (Esports, del 8/2018, de 22/03/2018, a l’11/2018, de
3/04/2018), (Educació, del 8/2018, de 9/04/2018, al 10/2018, de 12/04/2018), (Acció Social,
Cooperació i Solidaritat, del 17/2018, de 23/03/2018, al 24/2018, de 19/04/2018), (Cultura,
Festes  i  Patrimoni,  del  9/2018,  de  23/03/2018,  al  12/2018,  de  18/04/2018),  (Recursos
Humans i Organització Administrativa, el 8/2018, de 8/03/2018).

    Es dona compte dels decrets relacionats.

3.3.- DONAR  COMPTE  DEL  NOMENAMENT  DE  PERSONAL  FUNCIONARI  I  DE  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 PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

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 2018.

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,
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i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals 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 so-
bre 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 obli-
gacions 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 Públi-
ques 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 in-
forme 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.

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.
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Atès  que   l’  informe  referent  al  1er  trimestre  de  l’any  2018  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.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui informa de les dades de l’atur, que ha baixat en dues persones
aquest mes i es situen en una taxa del 12,1 % i amb una variació interanual del 12%. Afegeix que
aquest mes Catalunya és l’únic lloc de l’estat on no ha baixat l’atur.

Per altra banda explica que ahir es van reunir amb el Sr. Ramon Mut, diputat de la Diputació, i li
van traslladar l’inquietud per les quatre urbanitzacions més petites que tenen: l’Oliva, el Pou Gran,
el Fresno i la Farinera i que si els podien fer d’interlocutors amb l’ACA per veure si es podien
urbanitzar sense la necessitat de col·lectors, i sinó fer-se amb petites depuradores que facilitaria
l’urbanització d’aquestes urbanitzacions i rebaixaria molt el cost. Segueix dient que avui els han
contestat que sí, que es posaran a treballar amb nosaltres i amb l’ACA per intentar que aquestes
urbanitzacions puguin ser urbanitzades amb depuradores. 
També comenta que han rebut 4 subvencions per un import de 150.000 € per part de la Diputació
pel complement de meses que s’ha presentat enguany mitjançant concurrència competitiva, tot i
que habitualment  s’havia  fet  per  número  d’habitants.  Explica  que dels  7 projectes  que varem
presentar  en subvencionen 4,  i és dels municipis que més projectes els han aprovat, en concret
han estat els següents: canvi de bomba de la biblioteca per 50.000 €, projecte d’estalvi energètic i
climatització del pavelló per 47.000 €, la millora acústica de l’Escola de Música per 20.000 € i un
espai multimèdia a la Biblioteca per gaire bé 30.000 €. 

5.- PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que tenen dues preguntes i un prec. 
Per una banda pregunta si la reunió de dissabte sobre les obres és només pels veïns del Ventaiol
o als de la Creu també se’ls ha convocat.
Per altra banda pregunta com van les obres de l’illa de vianants.
I per acabar pregunta si el dilluns dia 30 d’abril l’ajuntament estarà obert, perquè voldrien venir a
parlar  amb  l’enginyer  que  ha  fet  el  projecte  de  la  canonada  de  Torreblanca  i  consultar  la
documentació.
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El Sr. Alcalde li respon que pot consultar i demanar a l’ajuntament el que vulgui, que ell no ha
posat mai cap impediment com havien fet ells. Afegeix que ja preguntarà si l’enginyer treballarà
dilluns, i  que també pot trucar ell mateix i preguntar-ho, que no hi ha cap problema en que vingui
a consultar el que vulgui.

Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació a la reunió del dissabte, diu que en principi només s’ha
convocat als veïns del Ventaiol, principalment perquè estan esperant que s’acabi el projecte de
reparcel·lació i el d’urbanització, que son dos treballs que s’estan fent en paral·lel, per convocar
als veïns de la Creu. Afegeix que en un mes aproximadament s’entregaran els treballs.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que, pel que fa al Ventaiol, era un compromís que havien adquirit
l’equip de govern amb l’Associació, i ara es tracta d’explicar on estan i cap a on volen anar.

En relació a les obres de l’illa, el Sr. Casas informa que van començar dimarts, fent unes cates per
descobrir per on passaven les canonades de fibrociment i, un cop trobades, s’ha de determinar
quines canonades donen quin servei i a qui, per saber per on continuar, doncs fa molts anys que
es va fer i no hi ha cap tipus de documentació.

El  Sr.  Serna  pregunta  si  l’empresa  a  la  que  s’ha  adjudicat  l’obra  és  qui  ha  de  substituir  la
canonada o bé ho ha de fer la brigada.

El Sr. Casas diu que correspon a l’empresa, tal com diu el plec, però la brigada n’han de tenir
coneixement de per on passen per poder registrar-ho a Serveis Tècnics.

El Sr. Serna diu que fer aquests treballs també comporta que es foradin tubs i és la brigada qui ha
d’anar a reparar-los.

El Sr. Casas respon que sí, que evidentment això va així.

El Sr. Serna pregunta si l’empresa hi està treballant.

El Sr. Casas respon que sí.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui, en relació a la C-58, pregunta com està el tema dels rètols que
es van demanar per informar del canvi de terme municipal entre Viladecavalls i Terrassa.

El Sr. Alcalde li respon que ho tornaran a dir.

Adreçant-se al Sr. Salamé li pregunta sobre el que va demanar de les voreres del camí dels Caus.

El Sr. Salamé respon que per motius de planificació no ho han pogut fer, però ho té en compte.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, en relació a les obres d’eixamplament del carrer Ginebrer,
pregunta si tenen un projecte municipal o extern, quins costos té,  i  si s’ha contemplat el perill
d’esllavissades. 

El Sr. Casas respon que l’actuació s’ha fet per eixamplar el vial, doncs només fa tres metres i allà
es creuen vehicles, per tant per seguretat vial s’ha considerat oportú eixamplar-lo una mica i s’ha
d’acabar de decidir com es farà el pavimentat

La Sra. Sánchez pregunta si existeix un acord amb el propietari del terreny.

El Sr. Casas diu que sí, que existeix un acord verbal que han de formalitzar amb una expropiació.
Pel que fa al cost diu que tant bon punt ho tinguin els ho faran saber. 

El Sr. Boada diu que ell també volia saber si tenien l’autorització del propietari per fer el que estan
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fent.  Per altra banda, comenta que no es donen les mesures de seguretat adients en algunes
obres, com per exemple a les que s’estan fent a la teulada del pavelló, a la Puig...doncs algunes
obres requereixen tanques, xarxes, al pavelló mateix el contenidor de les obres està just al mig de
la vorera, el que obliga a que la gent passi per la carretera amb el perill que suposa.

El  Sr.  Casas respon que hi  ha  uns  plans  de  seguretat  lligats  a  aquestes  contractacions  que
contemplen tot això.

El Sr. Boada diu que els plans de seguretat d’aquestes contractacions son pels treballadors .

El Sr. Alcalde diu que en prenen nota i s’ho miraran. 

El Sr. Boada pregunta si a la reunió del Ventaiol es va convocar a tots els propietaris o es van
repartir les cartes per les bústies. 

El Sr. Casas respon que per un problema de temps es van repartir a les bústies.

El Sr. Alcalde aclareix que van haver de canviar el dia, i que ho van fer arribar a totes les cases.

El Sr. Boada diu que fet d’aquesta manera molta gent no se n’entera i, per tant, no es tractaria
d’una convocatòria, perquè no tothom ve tot l’any. 

Intervé el  Sr.  Gibert  qui  ,en relació  a les obres de la  illa,  diu que avui  no hi han treballat  i  li
agradaria saber el motiu i, per l’altra banda, diu que el dia d’inici  de les obres hi va haver un
desgavell perquè es va tancar el carrer Major per fer les cates, i els va semblar i així els ho van fer
arribar alguns veïns, que hi havia una desorganització important per part de l’empresa, per tant
pregunta qui decideix quan es talla un carrer, si ho fa l’empresa o la Policia Local de manera
improvisada, com sembla ser que va ser. Afegeix que creuen que qui fa l’obra és el responsable
de prendre totes les mesures d’accés o canvi de sentits.
També, en relació a aquestes obres, diu que creuen que al carrer de la Torrota on s’ha posat el
contenidor tampoc hi ha les mesures de seguretat adients, igual que han comentat de les obres
del poliesportiu, doncs tot i que no hi passin cotxes de nit no es veu, i sí que hi ha nens que hi
passen amb patinets.
Per altra banda pregunta quina afectació tindran aquestes obres en el dia a dia dels comerços, si
pot ser que en algun moment donat algun comerç es trobi que no s’hi pugui entrar.
Adreçant-se a la regidora de Medi Ambient li pregunta el mateix que ja li va preguntar en relació a
les bosses de fracció orgànica, si es donen a tothom que ve sempre o si es controla el temps que
li han de durar abans de donar-ne més. També pregunta si les bosses es seguiran donant al llarg
del temps o estarà limitat.
Per acabar pregunta com està el tema de la prohibició de pas on van posar “excepte matricules
autoritzades”.

El Sr. Alcalde diu que ara precisament volia respondre-li.

El Sr. Gibert segueix la seva intervenció preguntant per l’abocament de terres de sota del camp de
futbol, sobre perquè s’hi aboquen allà i no a l’abocador.

El Sr. Alcalde li respon que allà ja s’hi havia abocat terres prèviament.

El  Sr.  Gibert  diu  que quan ells  governaven,  Esquerra  fins  i  tot  van anar  als  diaris  a dir  que
l’ajuntament havia abocat a un lloc on no es podia i, per tant, pregunta perquè ara ho fan ells.

El Sr. Casas, en relació a la illa, respon que els treballs que s’estan fent ara son més aviat tècnics,
i per això sembla que estiguin més aturats, doncs abans d’iniciar qualsevol altre activitat referent a
la mateixa obra que s’està fent es vol determinar el sector de les canonades, que és al primer lloc
on es treballarà. Pel que fa als talls dels carrers diu que certament, el primer dia, com passa a
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molts llocs,  va ser una mica caòtic,  però a la  tarda ja  va quedar  resolt  i  fins  a dia  d’avui  ha
funcionat tot tal com ha de fer-ho.
En relació a la cantonada del carrer de la Torrota amb carrer Pau Casals s’ho apunta per demanar
que es senyalitzi per la nit.

Intervé el Sr. Gibert qui diu que si l’empresa a la que se li ha adjudicat no ho fa, ho haurà de
supervisar el tècnic corresponent de l’ajuntament.

El Sr. Casas diu que ell transmetrà aquest prec per tal que es solventi el més aviat possible.
Pel  que  fa  l’afectació  als  comerços  diu  que  evidentment  les  obres  provoquen  un  seguit  de
molèsties  i  que  ja  van avisar  de  que la  voluntat  és  molestar  o  afectar  el  mínim  possible  als
comerços, el que implica que hi haurà un dia en que s’aixecarà la vorera i, durant unes hores, es
podrà fer l’accés per una placa metàl·lica fins que es faci el terra nou.

En relació a l’abocament de terres el Sr. Alcalde diu que es tracta d’un acopi provisional.

El Sr.Gibert diu que en el seu cas també era així.

El Sr. Alcalde diu que la seva terra s’hi va quedar, i que fins i tot s’hi van abocar senyals i és això
el que van denunciar, no tant la terra. Torna a dir que ara es tracta d’un acopi provisional.

El Sr. Gibert diu que si allà no s’hi pot abocar, és igual que sigui provisional.

En relació a la prohibició de pas, s’han enviat cartes als veïns i els han de fer arribar les seves
matricules per determinar qui hi té accés i qui no.

Intervé el Sr. Boada qui diu que encara que informin per la web dels talls de carrer, no tothom té
accés a la web i, per tant, es podria informar d’una altra manera. Per altra banda pregunta sobre
l’acopi de terres a Coll Cardús , doncs també els van dir que era provisional però no tenen cap
seguretat de que l’empresa ho tregui si no hi ha una fiança.

La Sra. Fuster respon que segons la informació que els han facilitat,  per una banda es va fer
aquest acopi de terra perquè sembla ser que hi havia uns socs que van deixar uns contenidors
que han tret i ,per altra banda, per segellar el procés de clausura de l’abocador. Segueix dient que
l’inspector s’ha personat i ha pogut constatar que es tracta de terra neta, però requeriran que se’ls
informi del que estan fent i del que es pretén fer, i si realment s’està fent a una zona de protecció
paisatgística no procedeix i , per tant,  es demanarà la paralització de l’abocament i es seguirà el
procediment en base als informes que els seus tècnics ens facilitin.

El  Sr.  Boada diu  que ja fa  un  mes  que els  ho  van dir,  que estaven abocant  a una zona de
protecció paisatgística, però l’empresa encara deu pensar amb el plantejament anterior, per tant
se’ls ha de dir que allà no es pot tirar o, en tot cas, que deixin un aval que se’ls tornarà quan la
treguin.

La Sra. Fuster diu que els han d’explicar què pretenen fer, on ho posaran i, mentrestant, si allà no
es pot posar, han d’exigir la revegetació i prendre les mesures que calgui.

En relació a les bosses de fracció orgànica, la Sra. Fuster diu que no es donen al primer que
arriba i les demana sinó que es controla qui les ha demanat, s’introdueix al programa, qui disposa
de l’ús per un període de dos mesos. Pel que fa a la llargada en el temps diu que la voluntat és de
seguir  fent-ho,  doncs el  retorn  i  els  beneficis  que  s’obtinguin  del  reciclatge  han de servir  per
alguna cosa,   i  la  idea seria premiar  a la  població,  per  dir-ho d’alguna manera,  i  seguir  amb
aquesta política.

El Sr. Alcalde diu que s’ha parlat amb el Consorci de Residus per si poguessin fer aportacions
periòdiques de bosses.
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La Sra. Fuster diu que de moment el Consorci no els ha dit res.

El Sr. Gibert diu que es tracta d’unes bosses cares i per tant no estaria bé que, després de la feina
de reciclar, siguin els veïns els que hagin de tenir aquesta despesa. Pel que fa al període de dos
mesos per gastar les bosses diu que si a una casa és genera molt residu orgànic potser que sigui
insuficient.

La Sra. Fuster diu que hi ha molta gent que té compostador i que donen les bosses no només pel
cost econòmic, sinó també perquè el reciclatge es faci bé, i si valoren que hi ha famílies més
nombroses que en necessiten més ja ho valoraran i establiran.

El Sr.  Gibert  diu que de moment si algú acaba les bosses abans de dos mesos les haurà de
comprar i gastar-se els diners.

La Sra. Fuster torna a dir que ho valoraran.

El Sr. Alcalde diu que hi ha un estalvi que repercutirà d’altres maneres en la població i és per tant
com s’ha de mirar i no només amb els dos euros de les bosses. A més , tal com ha dit la regidora
la voluntat és intentar seguir donant les bosses reiteradament.

  

Essent les 22 hores i 20 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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