
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 25 DE 
FEBRER DE 2010  

 
 

Vacarisses, 25 de febrer de 2010,  essent les vint hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l’efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell Plenari 
Municipal, a la sala de l’ Ajuntament destinada a l’efecte, amb l’objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l’ordre del dia. 
 
Presideix 
                                                                        
L’alcalde : Carles Canongia i Gerona 
 
Regidors/es: 
 
1ª  tinent d'alcalde  : Laura Sànchez i López 
2n tinent d'alcalde                         : Antoni Masana i Ubach 
3ª  tinent d’alcalde : Maite Romàn i Alonso 
Mariana Ríos López 
Víctor Suáñez i Aisa 
Meritxell Ricart i Miró 
Josep M Gibert i Castellet 
Anna Singla i Sangrà 
Salvador Martín i Martín 
Sergi Juzgado i Casas 
Pilar Valdelvira i Barahona 
Josep M Córcoles i Pàmies 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l’acte. 
 
 
O R D R E     D E L      D I A 
 
 
I.- PART RESOLUTÒRIA 
 

1.-  APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CE LEBRADA EL DIA 28 DE 
GENER DE 2010. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CESSIÓ EN PRECARI DE  L’ÚS DE BÉ 
PATRIMONIAL A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS CAMÍ DE L A CREU 

Aquest Ajuntament tramita l’ expedient per a la cessió en precari del bé municipal patrimonial 
d’una porció de la parcel·la de propietat municipal amb referència cadastral número 5560805, 
per a destinar-la a zona d’esbarjo i activitats pels veïns, com a conseqüència de la sol·licitud en 
aquest sentit formulada per l’Associació de Propietaris Camí de la Creu. 

La proposta per a l'adjudicació directa de la cessió en precari, ha estat sotmesa a la preceptiva 
informació pública, mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 
16 de data 19/01/2010, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període de vint dies hàbils,  
comprès entre el dia 19 de gener de 2010 i el 10 de febrer de 2010,  sense que s’hagi formulat 
cap al·legació. 

 



S’ha acreditat a l'expedient el caràcter patrimonial del bé, la seva valoració tècnica, l’oportunitat 
i conveniència de la cessió, l’absència d’ànim de lucre de l’entitat sol·licitant, el caràcter local i 
d’utilitat pública dels interessos a satisfer amb la cessió i les peculiaritats que justifiquen 
l’adjudicació directa. 

Atès que segons informe de Secretaria, l’acord de cessió ha de ser adoptat pel Ple, de 
conformitat amb del que disposa l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, entenent que, pel fet de tractar-se d’una 
cessió gratuïta de béns patrimonials, encara que només limitada a l’ús en precari, és necessari 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en virtut 
els articles 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
114.3.n) de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 15 
de febrer de 2010, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Cedir en precari a l’entitat Associació de Propietaris Camí de la Creu, l’ús d’una 
porció de terreny  del bé patrimonial , inscrit a l’Inventari de Béns a la fitxa 81 
epígraf GR/31/A1 , de superfície sis cents tres metres quadrats, situat en el 
Municipi de Vacarisses i emplaçat al Camí de la Creu número 1 de referència 
cadastral 5560805 DG0056S, procedent d’una parcel·la d’aprofitament mig 
propietat de l’Ajuntament de Vacarisses , registrada en el tom 2005, llibre 57, foli 
148, finca 3286, inscripció 1ª; llinda al Nord amb el carrer camí de la Creu, al Sud 
amb el torrent del Bonaire, a l’Est amb la plaça Ordóñez i a l’Oest amb resta de 
finca matriu, a l’entitat Associació de Propietaris Camí de la Creu, durant un 
termini de 5 anys, per a destinar-lo a zona d’esbarjo i activitats pels veïns, amb 
plena subjecció al que disposen els articles 75 i 76 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals. 

 

SEGON.-  Comunicar el present acord a l’Associació de Propietaris Camí de la Creu. 

 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

 

3.-  PROPOSTA DEL  REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CONNECTOR SUD ENTRE SANT LLORENÇ DEL 
MUNT I MONTSERRAT AL MUNICIPI DE VACARISSES. 

 
 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 15 
de juny de 2009 va aprovar inicialment el Pla de protecció del connector sud entre Sant Llorenç 
del Munt i Montserrat al municipi de Vacarisses, el qual té per objecte preservar l’àmbit 
connector entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat, mantenint els seus valors naturals, forestals, agrícoles, paisatgístics i 
de patrimoni històric i cultural, i es proposa fer-ho incrementant el grau de protecció i millorant 
la gestió d’aquest àmbit mitjançant la figura d’un Pla especial urbanístic 

 

Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 83.5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,  en relació a aquest pla urbanístic  



derivat es sol.licità informe als següents organismes afectats per raó de llus competències 
sectorials, Consell Comarcal del Vallès Occidental,  el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (Serveis territorials de Medi Ambient a Barcelona i Direcció General del Medi Natural 
,Consell de Protecció de la Natura , Agència de Residus, Agència Catalana de l’Aigua, Centre 
de la Propietat Forestal), Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General de Carreteres),  Departament de Cultura 
(Direcció General del Patrimoni Cultural) , RENFE, Diputació de Barcelona (Area d’Espais 
Naturals, Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge,  Servei de Vies Locals) Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac , Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, i al Consorci per 
a la gestió de residus del Vallès Occidental. 

 

En data 19 de febrer de 2010, el tècnic Josep Ramon Noy i Ametller, encarregat per 
l’Ajuntament de Vacarisses, emet informe sobre les aportacions rebudes en el tràmit 
d’informació pública i de sol.licitud d’informes als organismes afectats, el qual és del contingut 
següent: 

 

 
“1.  No s'ha rebut informe en el termini registrat (juliol 2009 - febrer 2010) dels següents 
organismes: Consell Comarcal del Vallès Occidental, Direcció General del medi Natural i 
Centre de la Propietat Forestal. Aquests organismes han explicat perquè no creien necessari el 
seu Informe. 
 
2.  Han emès  Informe Favorable els següents organismes: 

 
- Diputació de Barcelona OTPAT 
- Patronat de la Muntanya de Montserrat 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
 

3. Han emès Informe Favorable amb condicionants que han comportat modificacions al Pla 
Especial els organismes següents: 
 

- ADIF 
- Agència Catalana de l'Aigua 
- Agència de Residus de Catalunya, diversos departaments 
- Consorci de Gestió de Residus del Vallès 
- Direcció General de Carreteres 

 
4.  Han emès Informe Favorable amb condicionants que  no han comportat cap modificació del 
Pla Especial els organismes  següents: 

 
- Consell de Protecció de la Natura 
- Diputació de Barcelona. Gerència de serveis d'infraestructures viàries i mobilitat. 
- Departament de Cultura i  Mitjans de Comunicació. Serveis Territorials Barcelona. 

 
5. No s'han rebut al·legacions. 
 
6. En conclusió  cal INFORMAR FAVORABLEMENT a la continuació  del tràmit d'aprovació del 
citat Pla Especial.” 
 
Vist que el contingut de la documentació del Pla especial, respecte el de la seva aprovació 
inicial, ha estat objecte de modificacions que obeeixen a la incorporació de les prescripcions i 
condicionants establerts pels ens consultats. 
 
Vist que l’article 83.1 del Decret Legislatiu 1/2005 , de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme atribueix a l'Ajuntament la competència per a  l'aprovació inicial i 



provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que 
afecten el territori d'un únic municipi.  
 
Vist que és competència del Ple l’aprovació provisional del Pla de protecció del connector sud 
entre Sant Llorenç del Munt i Montserrat al municipi de Vacarisses , en virtut del que disposa 
l’article 52.2c 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. 
 
Vist que l’aprovació definitiva correspon  a la Comissió Territorial d’Urbanisme segons disposa 
l’article 78.c, en relació a l’article 67.1.a) de la Llei d’urbanisme, acord que s’haurà de publicar 
en compliment de l’article 101.1 del mateix text legal. 
 
Vista l'Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics 
de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de 
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 15 de febrer de 2010 va 
dictaminar favorablement,  al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 

A C O R D  

 

PRIMER.-  Aprovar provisionalment el Pla especial de protecció del connector sud entre Sant 
Llorenç del Munt i Montserrat al municipi de Vacarisses, el qual té per objecte 
preservar l’àmbit connector entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
i el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, mantenint els seus valors naturals, 
forestals, agrícoles, paisatgístics i de patrimoni històric i cultural,  i amb les 
modificacions de què ha estat objecte per la incorporació de les prescripcions o 
condicionants de la Direcció General de Carreteres, l’Agència Catalana de l'Aigua,  
Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Gestió de Residus del Vallès i 
ADIF. 

 

SEGON.-  Trametre els expedients complets, en format paper i suport informàtic, tot instant a 
la  Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona l’aprovació definitiva d’aquest 
instrument de planejament derivat. 

 

Intervé la senyora Ricart qui explica que aquest es l’últim tràmit que fa l’ajuntament respecte 
aquest projecte i que ara només resta que la Generalitat l’aprovi definitivament. Diu que es 
tractava d’una actuació prioritària pel grup municipal d’ERC ja que es important preservar el 
que encara es pugui d’aquest àmbit, el qual ja està suficientment afectat per l’abocador i la 
cantera. Agraeix la col·laboració dels tècnics externs i treballadors municipals que han 
intervingut en la tramitació del pla. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

 
4.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SANITAT DE RATIFICA CIÓ DE DECRET DE 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER FACILITAR L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 11.2 DEL 
TEXT DE REFÓS  DE LA LLEI  DE PROTECCIÓ DELS ANIMAL S. 

 
 
Vist  l’article 11.1 de la Llei 22/2003, de protecció dels animals, pel qual es prohibeix el sacrifici 
de gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis 



zoològics  en general, excepte  per motius humanitaris i sanitaris que s’estableixen per via 
reglamentària, que entra en vigor l’1 de gener de 2007. 

Vist l’Ordre MAH/203/2007, de 8 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre 
convocatòria de subvencions a ens locals, per a l’any 2007, per facilitar l’aplicació de l’article 
11.1 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, mitjançant en el qual es 
prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures  a les instal·lacions per al manteniment d’animals de 
companyia, i als nuclis zoològics en general.  

Vist l’Ordre MAH/17/2010, de 5 de gener, per la qual es convoquen subvencions a ens locals i 
societats mercantils de titularitat pública, per facilitar l’aplicació de l’article 11.2 del Text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per al 2010 
(codi de la convocatòria 04.13.10) 

Atès que per Decret número 007/2010 de 11 de febrer de la regidora de Sanitat, l’Ajuntament 
ha resolt d’acollir-se a l’esmentada convocatòria. 

Atès que la Comissió informativa de Serveis a les Persones reunida el dia 15 de febrer de 2010 va 
dictaminar favorablement. 
 
Vist el que disposa l’article 6.1.f de l’Ordre MAH/27/2009, de 29 de gener, al Ple de l’Ajuntament 
proposo l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Ratificar el Decret núm. 007/2010,  d’ 11 de febrer de 2010,  de la regidora de 

Sanitat, pel qual es va resoldre d’acollir-se a la convocatòria de subvencions feta 
pública mitjançant l’Ordre MAH/17/2010, de 5 de gener per la qual es convoquen a 
ens locals i societats mercantils de titularitat pública, per facilitar l’aplicació de 
l’article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per al 2010 (codi de la convocatòria 04.13.10) 

 

SEGON.-  Comunicar el present acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
5.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SANITAT I CONSUM D’ APROVACIÓ INICIAL DE 

L’ORDENANÇA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUI T TIGRE A 
VACARISSES. 

 
L’Ajuntament de Vacarisses té la voluntat de realitzar actuacions per controlar i prevenir els efectes 
nocius que pot causar la presència de l’espècie de mosquit Aedes albopictus, més conegut com a 
mosquit tigre, al municipi de Vacarisses. 
 
S’emprèn aquesta iniciativa  redactant-se una ordenança que reguli els espais que poden 
contenir aigües estancades, així com les actuacions i criteris a seguir, per evitar que pugui 
reproduir-se el mosquit tigre.  
 
El procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals implica, per 
imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de 
formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de la norma. 
 



Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 13/2010, de 19 
de gener, ha estat formulat el  projecte d’Ordenança per a la prevenció i control del mosquit 
tigre. 
 
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  reguladora 
de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública de l’expedient,  i la seva aprovació definitiva, i es requereix el 
vot de la majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança. 
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte 
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de 
l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones  reunida el dia 15 de febrer de 2010 
va dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

 
A C O R D 

 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment L’ORDENANÇA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DEL 

MOSQUIT TIGRE A VACARISSES. 
 
SEGON.-   Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text de l’Ordenança pel termini de 

trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al 
diari Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
suara esmentades. 

 
TERCER.-   Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 

termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Un cop aprovat definitivament, l’acord i el text íntegre  de l’Ordenança es publicarà 
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  i al DOGC la 
referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.  
També es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya 
l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 

 
 
Pren la paraula la senyora Roman qui explica que la proposta d’ordenança va passar per la 
comissió d’estudi creada a l’efecte i que varen ser incorporades les aportacions que es varen 
fer a l’esmentada comissió. Comenta que el que es tracta es de recollir en una ordenança el 
que s’està fent des de fa dos anys. 
 
Intervé el senyor Corcoles qui diu que aquesta ordenança es molt necessària però que no val 
per res si els veïns no la fan seva, es a dir, que a part de procedir a la seva aprovació i 
publicació es faci partícips als veïns.   
 
Pren la paraula el senyor Martin qui felicita al senyor Masana i a la senyora Roman dient que 
en relació a la participació dels regidors, tal i com s’ha treballat aquesta ordenança i la que es 



proposa aprovar al següent punt, es com es pot arribar a enteniment, ja que s’ha fet tot el 
procés de forma correcta a la comissió corresponent i s’ha fet un bon treball.  
 
Intervé la senyora Roman qui respon al senyor Córcoles dient que si hagués vingut a la 
comissió d’estudi s’hagués informat de que s’ha fet una labor informativa a les escoles del 
municipi, entre d’altres llocs. Diu que no es una ordenança que s’hagi fet per penalitzar i amb 
afani recaptatori. Agraeix la felicitació del senyor Martin. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.    
 
 
6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE JOVENTUT D’APROVACIÓ D EL REGLAMENT DE 

FUNCIONAMENT DEL CASAL DE JOVES DE VACARISSES 
 
 
L’Ajuntament de Vacarisses té la voluntat de regular l’ús interior i el funcionament del Casal de 
joves de Vacarisses, Punt de vol, redactant-se amb aquesta finalitat, un reglament. 
 
El procediment legal d’aprovació dels reglaments municipals implica, per imperatiu de l’article 
62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació del reglament 
corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma. 
 
Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 14/2010, de 20 
de gener, ha estat formulat el  projecte del Reglament de funcionament del casal de joves de 
Vacarisses. 
 
L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  reguladora 
de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública de l’expedient,  i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el 
vot de la majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança. 
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no 
són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació 
pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones  reunida el dia 15 de febrer de 2010 
va dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment el REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CASAL DE 

JOVES DE VACARISSES. 
 
SEGON.-   Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text del Reglament pel termini de 

trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al 
diari Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 



començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
suara esmentades. 

 
TERCER.-   Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 

termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Un cop aprovat definitivament, l’acord i el text íntegre  del Reglament es publicarà 
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  i al DOGC la 
referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.  
També es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya 
l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest. 

 
 
Intervé el senyor Masana qui explica que aquesta ordenança neix per la necessitat de 
solucionar algun conflicte que s’origini al punt de vol. Explica que es va fer la comissió d’estudi 
corresponent i que s’ha inclòs algun suggeriment fet pel grup municipal UIPV. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
7.-  RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D E LA PROPOSTA DE LA 

REGIDORA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, EN SOLIDARITA T AMB EL POBLE 
HAITIÀ I PER DEMANAR LA CANCEL·LACIÓ DEL DEUTE EXTE RN AMB L’ESTAT 
ESPANYOL 

 
S’ha inclòs a l’ordre del dia la proposta que se sotmet al Ple de la Corporació, sense que hagi 
estat prèviament dictaminada per la corresponent Comissió Informativa. En virtut del que 
disposa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el Ple de la Corporació n’ha de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia. 
 
Sotmès a votació s’aprova la seva ratificació per unanimitat dels presents. 
 
 
8.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SOLIDARITAT I COOPER ACIÓ, EN SOLIDARITAT 

AMB EL POBLE HAITIÀ I PER DEMANAR LA CANCEL·LACIÓ D EL DEUTE EXTERN 
AMB L’ESTAT ESPANYOL. 

 
Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més de 150.000 
morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys materials. 
 
Atès que Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 milions de dòlars, 
dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va comprometre a cancel·lar-ne 1.200 
milions, donat que Haití havia acomplert amb els compromisos internacionals per a la 
cancel·lació de bona part del seu deute.  
  
Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de deute extern i que 
està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara reclama. 
 
Atès que el Club de París (que agrupa als principals països creditors del món) es va reunir el 
passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots els creditors bilaterals 
d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les necessitats financeres que afronta 
aquest país”. 
  
Atès que el grau de destrucció del arribar el terratrèmol d'Haití és fruit en bona mesura de la 
situació d'empobriment que pateix des de fa dècades el poble haitià. Els impactes de la 
dominació imposada per mitjà del deute extern, el lliure comerç, la imposició d'un model 



agrícola industrial i exportador, el saqueig de la seva naturalesa i la invasió d'interessos 
transnacionals, han agreujat sens dubte la vulnerabilitat del país davant els desastres naturals. 
 
Atès que la condonació del deute extern dels països més pobres és un element molt important, 
no únic, però si imprescindible, per a permetre un desenvolupament mínim d'aquests països 
que asseguri la supervivència de les seves poblacions i eviti conseqüències pitjors i 
especialment en moments de desastre econòmic i social que causats per diversos desastres 
naturals. 
 
Atès que la campanya QUI DEU A QUI? (que aglutina a més de 50 organitzacions de tot l’Estat 
espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD (moviment d’oposició al 
deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del Sud), EURODAD (xarxa europea 
conformada per 59 organitzacions que treballa per a la cancel·lació del deute a més de 18 
països europeus) i el CADTM (Comitè d’Anul·lació del Deute al Tercer Món, que treballa arreu 
del planeta), a més d’incomptables d’organitzacions i moviments socials d’arreu del món estan 
sol·licitant l'anul·lació total del deute d’Haití afectat pel terratrèmol. 
 
Atès d’un alt perill de militarització de l’ajuda internacional que està rebent Haití, com a 
resposta a la catàstrofe que esta patint. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D  
 
 

PRIMER.-   Reclamar al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del 100% del deute 
extern que encara reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense 
cap tipus de contra prestació, tal i com també li sol·licita la comunitat internacional. 

 
SEGON.-  Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin donacions 

no reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de crèdits 
FAD (Fons d’Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació lligats a la 
contractació de béns i serveis a empreses espanyoles amb unes condicions per 
sota de les del mercat, però que acaben perjudicant encara més els països 
receptors, ja que com tot crèdit va acompanyat d’interessos, aquest fet contribueix 
a incrementar encara més el deute extern d’aquest països. 

 
TERCER.-  Sol·licitar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití no siguin 

militaritzades; és a dir, que s’atorguin només mitjançant les administracions 
públiques civils i organitzacions i moviments de la societat civil organitzada.  

 
QUART.-  Reclamar al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la presidència de 

torn a la Unió Europea, traslladi a la comunitat internacional, ja siguin països o 
institucions financeres internacionals on hi té representació (Fons Monetari 
Internacional, Banc Mundial, Banc Interamericà de Desenvolupament) a cancel·lar 
el 100% del deute que se li reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i 
sense cap tipus de contra prestació. De la mateixa manera, que tota l’ajuda 
internacional sigui en forma de donació no reemborsable, no condicionada i de 
manera no militaritzada. Especialment, sol·licitem que s’insti ja al Fons Monetari 
Internacional a reconvertir el crèdit de 100 milions de dòlars al que s’ha 
compromès, en una donació no reemborsable i no condicionada. 

 
CINQUÈ.-  Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaria General de Comercio 

Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de 
Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de 



Asuntos Exteriores y Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la 
Vicepresidència; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a 
l’Observatori del Deute en la Globalització i a les entitats del municipi. 

 
 
Pren la paraula la senyora Roman qui explica que aquesta es una proposta model del Fons 
Català de Cooperació, i que creu que tots els acords que prenguin els ajuntaments estan be 
però que a l’Estat li deuen 30 milions d’euros i els ha de condonar, a mes d’aprofitar la 
presidència de la UE per apretar a la resta de països pel que condonin també els seus deutes a 
Haití. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.  
 
 
II.- SOBREVINGUTS  
 
No n’hi ha. 
 
 
III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORP ORATIVA 
 
 
1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEB RADES PER LA  JUNTA 

DE GOVERN LOCAL ELS DIES 18 i 25  DE GENER DE 2010,  i 1 i 8 DE FEBRER DE 
2010. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha fet entrega de la 
minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 
 
2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CE LEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 

SESSIÓ ORDINÀRIA.   
 
 (Alcaldia, del 15/2010, del 22/01, al 39/2010, del 17/02), (Hisenda,  del 33/2010, del 22/01, al 
71/2010, del 12/02), (Medi Ambient,  del  6/2010, de l’ 01/02, al 10/2010, del 17/02),  (Obres i 
Serveis, del 8/2010, del 27/01, al 17/2010, del  19/02), (Urbanisme, de l’ 11/2010, del 25/01, al 
16/2010, del 15/02), (Sanitat i Consum, de l’ 1/2010, del 27/01, al 14/2010, del 17/02),  (Serveis 
Socials, del 3/2010, del 5/02, al 4/2010, del 09/02), (Educació, del 2/2010, de l’1/02, al 3/2010, 
del 01/02), (Cultura, de l’1/2010, del 29/01, al 3/2010, del 09/02), (Esports, del 1/2010, de l’ 
01/02, al 2/2010, del 04/02), (Mobilitat, l’1/2010, del 01/02), (Gent Gran, l’1/2010, de l’01/02). 
 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.- DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIO NARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
No n’hi ha.  
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 

PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL  GRUP MUNICIPAL UIPV, FORMULADES 
AL PLE. 
 



El grup municipal d’Unió Independent per Vacarisses (UIPV) en virtut de l’article 105.1 i 105.3 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i de l’article 5.4 del Reglament Orgànic municipal de Vacarisses presentem les 
següents preguntes dirigides al Sr. Alcalde, per respondre per escrit en sessió plenària del 
pròxim 25 de febrer de 2010. 
 

1. Quants rebuts s’han girat amb motiu de les obres d’urbanització de Torreblanca i 
Carena Llarga per fer front al primer pagament?. 

2. Quants d’aquest han sigut notificats?. 
3. Quin és l´ import total dels rebuts que s’han girat?. 
4. Quantes persones han demanat un ajornament d’aquest rebut?. 
5. Relació de les persones que se’ls ha concedit l’ajornament amb expressió de la 

quantitat i temps d’ajornament. 
6. Quants rebuts s’han pagat? 
7. Quin és l´ import total que s’ha cobrat? 

 
 
Es fa entrega d’un escrit de resposta a les preguntes formulades, als regidors del grup 
municipal d’UIPV i al senyor Córcoles. 
 
El senyor Martin pregunta quina es la opinió de l’equip de govern sobre el projecte de 
desdoblament de la carretera cap a la C-55. 
 
El senyor Alcalde contesta dient que no es un tema nou d’ara i que aquesta previssió data de 
l’any 1993. Diu que quan es va presentar el projecte del Pla Metropolità per part del Sr. Pere 
Montanyés aquest vial apareixia i desapareixia. Explica que segons consta a  la comissió de 
l’àrea metropolitana aquest vial ha caigut, però mantenen la reserva per la possibilitat de que 
en el futur es vulgui plantejar. Diu que la seva opinió personal es que no es farà mai i que es 
una infraestructura innecessària tenint el quart cinturó executant-se. 
 
El senyor Masana es pronuncia en el mateix sentit de que el vial apareix i desapareix, i que la 
última informació es que encara surt en color verd, que vol dir que es la reserva a que ha fet el 
Sr. Alcalde, però diu que des del seu grup lluitaran per tal que no estigui ni com a reserva. 
 
La senyora Roman mostra el seu acord amb les paraules del Sr. Masana i informa de que el 
proper dissabte hi haurà una festa reivindicativa a Abrera per demanar que caigui aquesta 
infraestructura. 
 
Pren la paraula el senyor Gibert qui diu que tornarà a fer una pregunta reiterativa de cada ple, 
de la qual encara no ha obtingut resposta : quan es facilitaran els justificants del Club Esportiu 
de la temporada 2007-2008 ? , estem a l’any 2010 i haurien d’estar a l’ajuntament per tal de 
poder donar les subvencions dels anys següents. Diu que al departament de comptabilitat li 
donen llargues i pregunta que està passant al respecte i com es possible que al principal grup 
de la oposició no se li faciliti la informació. Demana respecte pels regidors de la oposició. 
 
La senyora Rios diu que cada vegada que treuen aquest tema demanen la informació d’un any 
mes enrere, ja que varen demanar la del 2008-2009 i ara demanen la del any 2007-2008. 
Comenta que al departament de comptabilitat tenen molta feina i mes prioritària que aquesta. 
Diu que al departament tenen els justificants i els poden veure.  
 
El senyor Gibert diu que aquesta afirmació ja la ha fet d’altres vegades però que quan va al 
departament de comptabilitat no li donen la informació. 
 
El senyor Alcalde informa que com a regidors tenen dret a consultar la documentació, peró aixó 
no suposa que li entreguem copies. 
 



La senyora Rios comenta que si volen demà a les 9 h. del matí poden venir a l’ajuntament i ella 
personalment els hi atendrà.  
 
El senyor Gibert diu que s’ha fet la poda d’arbres al nucli urbá però no a d’altres llocs, i que si 
no es fa ràpid s’acaba el temps bo per fer la poda, i l’any passat ja no es va fer. 
 
La senyora Sànchez explica que s’ha començat pel nucli i ara es farà als altres indrets. Diu que 
només es fa la poda cada dos anys perquè així ho han recomanat els tècnics corresponents. 
 
 
El senyor Martín, en referència a la informació facilitada per escrit sobre les preguntes 
efectuades pel seu grup demana quin es l’import que s’ha cobrat, ja que es diu que es el 90% 
però no es diu l’import. 
 
La senyora Rios informa que sobre uns 900.000 €. 
 
Essent les 20’30 hores del dia de la data, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual aixeco la present acta que signo en companyia seva. 

 
 
 

 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Carles Canongia i Gerona Joan Amengual i Tomé 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


