ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 30 DE
SETEMBRE DE 2010

Vacarisses, 30 de setembre 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
2n tinent d'alcalde
3ª tinent d’alcalde
Mariana Ríos López
Víctor Suáñez i Aisa
Meritxell Ricart i Miró
Josep M Gibert i Castellet
Anna Singla i Sangrà
Salvador Martín i Martín
Sergi Juzgado i Casas
Pilar Valdelvira i Barahona
Josep M Córcoles i Pàmies

: Laura Sànchez i López
: Antoni Masana i Ubach
: Maite Romàn i Alonso

Assistits pel Secretari Josep Lluís Llavata i Ferrer qui dóna fe de l’acte.

ORDRE

DEL

DIA

1.- PART RESOLUTÒRIA
Oberta la sessió , l’alcalde dona la benvinguda al nou secretari, i a continuació s’inicia l’examen
dels punts relacionats a l’ordre del dia.

1.1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE
JULIOL DE 2010.
Per unanimitat s’aprova amb una rectificació material de la data de celebració , ja que per error
figurava dia 2 en comptes de 29.

1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS I MODIFICACIÓ DE LES BASES
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada ordinària celebrada el 22 de desembre de
2009 va aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2010, així com
les seves bases d’execució, el qual va esdevenir aprovat definitivament amb caràcter automàtic
en data 21 de gener de 2010 desprès d’haver transcorregut el període d’informació pública
sense que es presentes cap reclamació o al·legació.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 25 de març de
2010, va aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici
2010 incorporant l’Annex 1, comprensiu de la relació nominativa de les entitats ciutadanes
inscrites al registre d’entitats municipals que són beneficiaries de subvenció per acord que
s’adopta en unitat d’acte.
Vist que podran concedir- se de manera directa les subvencions que figurin nominativament al
Pressupost, tal i com preveu l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i article 67.1 del seu reglament.
Vist que l’article 10.1.a) de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses, estableix que les subvencions podran atorgar- se directament, no essent
preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat, quan estiguin consignades
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de crèdits
aprovades pel Ple.
Vist que l’article 125.2 a) del Decret 179/95 pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i
serveis dels ens locals, preveu que les subvencions poden atorgar-se directament quan
estiguin previstes singularment en el pressupost de l’ ens.
Vist que l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal es reconeix el dret a rebre ajudes
econòmiques i utilitzant els mitjans públics municipals a les entitats ciutadanes inscrites al
Registre d’Entitats segons s’assenyala a l’article 65.
Atès que per raons d’interès públic es considera necessari atorgar directament subvencions a
l’entitat següent que figura inscrita al Registre d’Entitats :
ASSOCIACIÓ COMERCIANTS DE VACARISSES
Vist que la gestió de les subvencions s’ha de realitzar d’acord amb els principis de publicitat,
transparència , concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, tal i com indica l’article
8.3.a. de la Llei 38/2003, precepte l’aplicació del qual exclou, pel que fa la publicitat de la
concessió de les subvencions,
aquelles que tinguin assignació nominativa en els
pressupostos, de conformitat amb l’article 18.3.a del mateix text legal.
Vist que l’article 10è de les bases d’execució del pressupost que fa referència a transferències
de crèdit, en el punt 3 regula que l’aprovació de les transferències que afecten a aplicacions
pressupostàries de la mateixa àrea o entre aplicacions pressupostàries del capítol 1, és
competència de l’Alcalde si es refereixen al pressupost de l’Ajuntament, qui mitjançant Decret
núm.57/2007,de data 25 de juny de 2007, atribueix la competència a la Regidora d’Hisenda.
Vist que l’article 22.2.e de la Llei 7/85 de data 2 d’abril atribueix al Ple de la Corporació la
competència per a la modificació del pressupost General de l’Ajuntament, seguint el
procediment establert a l’article 168 i 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior reunida el dia 20 de setembre de 2010 va
dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció dels següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits per transferència de crèdits.
BAIXES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT euros

2

241.480.00
TOTAL

1.000,00
1.000,00

ALTES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
241.480.01

SEGON.-

CONCEPTE
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE VACARISSES
TOTAL

IMPORT
euros
1.000,00
1.000,00

Aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost de
l’exercici 2010 incorporant a l’Annex 1, comprensiu de la relació nominativa de les
entitats ciutadanes inscrites al registre d’entitats municipals que són beneficiaries
de subvenció, les que ara en són objecte pel present acord.

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

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

Posada a votació, la proposta es aprovada per unanimitat.

1.3.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE IMATGE, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE
SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’UNA EMISSORA MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ EN
FM
Obert el debat la regidora Meritxell Ricart manifesta que aquesta proposta significava un petit
pas amb un llarg camí administratiu que no és fàcil, però que podria ajudar a millorar la
comunicació, reforçar la cohesió social del municipi, i la participació a més de ser una
plataforma pels nous professionals.
El senyor Josep Maria Córcoles efectua una valoració positiva d’aquesta proposta i digué que
tant o més important que el manifestat per la regidora era la importància que podia tenir en cas
d’emergències per coordinar plans d’evacuació.
El senyor Salvador Martí digué que també ho valorava positivament , recolzava la proposta de
la regidora, i afegí que apostaven per la emissora, i que seria una bona eina per la comunicació
dels vilatans.
Passat a votació s’aprova pel vot unànime de la totalitat dels regidors el següent acord:
“Vist que l’article 16 de l’Estatut d’autonomia disposa que, en el marc de les normes bàsiques
de l’Estat pertoca a la Generalitat el desplegament legislatiu i l'execució del règim de la
radiodifusió, en els termes que estableix la Llei reguladora de l'Estatut de la ràdio i la televisió.
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D’altra banda, segons l’article primer del Decret 263/1990, de 23 d’octubre, el Consell Executiu
de la Generalitat serà qui atorgarà a Catalunya les concessions per a la gestió indirecta per part
de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència.
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 20 de
setembre de 2010, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya l’atorgament d’una concessió en
favor de l’Ajuntament de Vacarisses, per a la gestió del servei públic de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, d’acord amb el que
disposa el Decret 263/1990, de 23 d’octubre, de la Presidència de la Generalitat, i
altres disposicions aplicables.
SEGON.-

Facultar al president de la Corporació per tal que efectuï les gestions escaients per
al compliment d’aquest acord davant la Direcció General de Mitjans Audiovisuals
del Departament de la Presidència.”

1.4.PROPOSTA DE LA REGIDORA D’OBRES I SERVEIS D’ACORDAR L’EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA DE TREBALLS DE “VÍDEO-FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC” DEL
CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
CAN XOLES I EL PALÀ DE VACARISSES
Sense necessitat de debat pel vot unànime de la totalitat dels regidors s’adopta el següent
acord:
“Per la regidora d’Obres i Serveis es va dictar el Decret núm. 51/2010, de 7 de juny, pel qual
es a resoldre requerir a la UTE COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I CONSTRUCCION,
SA, com a adjudicatària de les obres corresponents al Projecte d’urbanització del sectors Can
Xoles, Comelles i el Palà, perquè en el termini improrrogable d’un mes, a comptar des de la
data de recepció de la notificació de la resolució, presentés un nou Informe Tècnic de la
inspecció feta que es correspongui fidelment amb el que les filmacions mostren i que permetés
localitzar, definir i, si cal, solucionar els defectes que s’observen, i això amb l’advertiment que,
en el supòsit que no ho presentin dins del termini assenyalat, les realitzaria subsidiàriament
l’Ajuntament de Vacarisses amb càrrec a la fiança definitiva del contracte.
Tanmateix es va resoldre que, sens perjudici de l’obligació per part de l’empresa contractista de
presentar la documentació a què es refereix l’apartat anterior, i als efectes d’una possible
execució forçosa, donar per iniciat expedient per a l’execució de la garantia definitiva
constituïda per l’empresa COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I CONSTRUCCION, SA,
(UTE), per a respondre de les obligacions derivades del contracte d’obres corresponents al
Projecte d’urbanització dels sectors Can Xoles, Comelles i Palà de Vacarisses, atorgant un
termini d’audiència de 10 dies hàbils a l’empresa contractista COYNSA 2000,SL & MAG-3
INGENIERIA I CONSTRUCCION, SA, (UTE, a efectes de formular al.legacions al pressupost
dels treballs de vídeo-filmació i informe tècnic computeritzat de diagnosi.

Atès que aquesta resolució fou notificada a l’empresa contractista, consta a l’expedient que fou
rebuda el 14 de juny de 2010, qui en data 16 de juliol de 2010, registre d’entrada 3354,
presentà al.legacions , les quals han estat desetimades per Decret de la regidora d’Obres i
Serveis núm. 67/2010, de data 17 de setembre de 2010.
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Atès que els treballs de vídeo- filmació i informe tècnic computeritzat de diagnosi, segons
pressupost presentat pel tècnic i comunicat a l’empresa contractista, tenia un cost de 7.412,40
euros (6.390 + 1.022,40 d’IVA al tipus 16%), en aplicació de l’article 79 de la Llei 26/2009, de
23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, l’ impost sobre el Valor
Afegit, amb efectes des de l’1 de juliol de 2010 i vigència indefinida, serà del 18%, resulta un
nou pressupost d’import 7.540,20 euros.
Vistes les competències que atribueixen al Ple de la Corporació els articles 52.2.n i 274.1.b del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 20
de setembre de 2010, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció
del següent
ACORD

PRIMER.- Procedir a executar subsidiàriament, prèvia tramitació de l’expedient de
contractació corresponent,
els treballs de vídeo-filmació
i informe tècnic
computeritzat de diagnosi, d’import 7.540,20 euros (6.390,00 + 1.150,20 d’IVA al
tipus 18%), amb càrrec a la liquidació provisional que s’aprova en unitat d’acte,
atès que l’empresa COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I CONSTRUCCION,
SA, (UTE), adjudicatària de les obres “ Projecte d’urbanització dels sectors Can
Xoles, Comelles i Palà de Vacarisses”, no ha iniciat en el termini atorgat les
actuacions requerides.
SEGON.-

Aprovar la liquidació provisional del cost dels treballs que ascendeix a la quantitat
de 7.540,20 euros, en el ben entès que l’esmentat import té caràcter provisional i
resta condicionat a la liquidació definitiva dels treballs.

TERCER.- Girar a l’empresa “UTE COYNSA 2000 SL, MAG 3 INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN SA, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS” aquesta liquidació
per import de 7.540,20 euros, amb caràcter previ a l’inici de l’execució, per a
respondre de les obligacions derivades del contracte d’obres “ Projecte
d’urbanització dels sectors Can Xoles, Comelles i Palà de Vacarisses”
QUART.-

Notificar el present acord a l’empresa COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I
CONSTRUCCION, SA, (UTE) “.

1.5.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’OBRES I SERVEIS D’ACORDAR D’EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA D’OBRES DE “REPARACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER COMELLES”
DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
CAN XOLES I EL PALÀ DE VACARISSES.

Obert el debat tots els assistents es manifestaren a favor de la proposta i el regidor Josep
Maria Córcoles afegí que convindria que també es fes el mateix al poliesportiu.
Posat a votació s’aprova pel vot unànime de la totalitat dels regidors.
“Vist que per la regidora d’Obres i Serveis es va dictar el Decret núm. 58/2010, de 5 de juliol,
pel qual es resol iniciar expedient per a l’execució, per import de 59.185,12 euros, IVA inclós,
de la garantia definitiva constituïda per l’empresa COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I
CONSTRUCCION, SA, (UTE), per a respondre de les obligacions derivades del contracte
d’obres corresponents al Projecte d’urbanització dels sectors Can Xoles, Comelles i Palà de
Vacarisses, atorgant un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l’empresa contractista COYNSA
2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I CONSTRUCCION, SA, (UTE), per a què formuli al.legacions

5

al pressupost de les “obres de reparació d’un tram de carrer Comelles del sector Can XolesPalà de Vacarisses”, d’import 59.185,12 euros (50.156,88 + 9.028,24 d’IVA al tipus 18%.
Atès que aquesta resolució fou notificada a l’empresa contractista, consta a l’expedient que fou
rebuda el 6 de juliol de 2010, i presentades al.legacions en data 16 de juliol de 2010 mitjançant
escrit amb regitre d’entrada núm. 3353, les qual foren desestimades per Decret de la regidora
d’Obres i Serveis núm. 68/2010, de data 17 de setembre de 2010, en base als motius que
s’addueixien a l’informe tècnic que const incorporat a l’expedient.
Vistes les competències que atribueixen al Ple de la Corporació els articles 52.2.n i 274.1.b del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 20
de setembre de 2010, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció
del següent
ACORD

PRIMER.- Procedir a executar subsidiàriament, prèvia tramitació de l’expedient de
contractació corresponent, les “obres de reparació d’un tram de carrer Comelles
del sector Can Xoles-Palà de Vacarisses”, d’import 59.185,12 euros (50.156,88 +
9.028,24 d’IVA al tipus 18%), amb càrrec a a la liquidació provisional que s’aprova
en unitat d’acte, atès que l’empresa COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I
CONSTRUCCION, SA, (UTE), adjudicatària de les obres “ Projecte d’urbanització
dels sectors Can Xoles, Comelles i Palà de Vacarisses”, no ha iniciat en el termini
atorgat les actuacions requerides.
SEGON.-

Aprovar la liquidació provisional del cost de les obres que ascendeix a la quantitat
de 59.185,12 euros, en el ben entès que l’ esmentat import té caràcter provisional i
resta condicional a la liquidació definitiva de la despesa final que resulti de
l’execució de les obres.

TERCER.- Girar a l´ empresa “UTE COYNSA 2000 SL, MAG 3 INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN SA, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ” aquesta liquidació
per import de 59.185,12 euros, amb caràcter previ a l’inici de l’execució, per a
respondre de les obligacions derivades del contracte d’obres “ Projecte
d’urbanització dels sectors Can Xoles, Comelles i Palà de Vacarisses”.
QUART.-

Notificar el present acord a l’empresa COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I
CONSTRUCCION, SA, (UTE) “

1.6.PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ DE RATIFICACIÓ DEL DECRET
21/2010 DE 13 DE SETEMBRE, DE SOL·LICITUD D’AJUTS PER A L’ESCOLARITZACIÓ
DE NENS I NENS DE 0 A 3 ANYS QUE ES TROBIN EN SITUACIONS
SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES, CURS 2010-2011.

Sense necessitat de debat pel vot unànime de la totalitat dels regidors s’adopta el següent
acord:
Vista l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants, per a
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides durant el curs 2010-2011.
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Atès que per Decret núm. 14/2010 de data 29 de juny de 2.010 de la Regidoria de Serveis
Socials, s’ha resolt atorgar ajut econòmic per import total de 7.945,10 €, a les famílies que es
troben en situacions socioeconòmiques desfavorides, amb fills de 0 a 3 anys i que acollint-se a
l’ establert a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 21 , reguladora del preu públic per la
prestació del servei d’escola Bressol, han formulat petició d’ajut econòmic al respecte.
Atès que per la regidora d’Educació s’ha dictat el Decret 21/2010 , de 13 de setembre de 2010,
amb el contingut literal següent:
“Vista l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants, per a
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides durant el curs 2010-2011.
Atès que l’Ajuntament té la voluntat d’acollir-se a l’esmentada convocatòria.
Atès que per Decret núm. 14/2010 de data 29 de juny de 2010 de la Regidoria de Serveis
Socials, s’ha resolt atorgar ajut econòmic per import total de 7945,10 €, a les famílies que es
troben en situacions socioeconòmiques desfavorides, amb fills de 0 a 3 anys i que acollint-se a
l’establer a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 21 , reguladora del preu públic per la prestació
del servei d’escola Bressol, han formulat petició d’ajut econòmic al respecte.
En exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada
per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.58/2007.,de data 25 de juny de 2007

PRIMER: Acollir-nos a la convocatòria de subvencions del Departament d’Educació i
Universitats feta pública mitjançant l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de març, per a l’escolarització de
nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant
el curs 2010-2011, sol·licitant ajut econòmic.
SEGON: Comunicar el present acord al Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat
de Catalunya.
TERCER: Ratificar aquest acord pel Ple de la corporació en la propera sessió que es celebri.”
Vist el que disposa l’article 4.3 de l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de març.
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia
20 de setembre de 2010, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció
del següent
ACORD
PRIMER.-

Ratificar el Decret núm. 21/2010, de 13 de setembre de 2010, de la regidora
d’Educació, pel qual es va resoldre d’acollir-se a la convocatòria de subvencions
feta pública mitjançant l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de març, per a la concessió
d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants , per a l’escolarització de nens i
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiqes desfavorides
durant el curs 2010-2011.

SEGON.-

Comunicar el present acord al Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya.

1.7.PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA DE CANVI DE NOM DE L’ACTUAL
CARRER ALFONS SALA
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El regidor Antoni Masana manifestà que després de set anys s’havia aconseguit aquest canvi
que iniciat pel senyor Lluís Martínez. El nom de carrer del Pou es acceptat per tots els veïns i
els partits polítics. Ara tocarà estudiar altres canvis i treure noms que ja no son adequats.
El regidor Josep Maria Gibert manifesta que havia que felicitar-se per haver-ho aconseguit ja
que era el nom més adequat i els veïns també ho havien apreciat així.
Posat a votació, pel vot unànime de la totalitat dels regidors s’adopta el següent acord:
“Com ja es va aprovar en el ple municipal del dia 27 de novembre de l’any 2003, finalment, a
les acaballes d’aquest any 2010, la constitució d’una comissió pel canvi de nom del carrer
Alfons Sala s’ha dut a terme, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 198/2010, de 15 de setembre
de 2010, pel qual es resol iniciar l’expedient i constituir la Comissió del Nomenclàtor per a la
nova denominació d’aquesta via pública , com a òrgan assessor i de caràcter consultiu,
designant els membres que la integren, i amb la intenció de restituir el tarannà democràtic amb
altres motius que identifiquen Vacarisses com a municipi singular.
La trajectòria d’Alfons Sala, -industrial i polític (va ser diputat provincial pel Partit Liberal
Dinàstic (1888-93))- es caracteritzà per haver combatut l'autonomisme català i per haver
col·laborat amb la Dictadura de Primo de Rivera, el qual el nomenà president de la
Mancomunitat governativa del gener del 1924 a abril del 1925).
El canvi de nom d’aquest carrer del nucli urbà ve propiciat, tal i com s’ha fet palès, per “… la
trajectòria política i social del personatge Alfons Sala ha quedat demostrat que va ser prou
desafortunada pels interessos comuns del municipi i del país” tal i com ja s’expressava a la
moció presentada el 2003, en el ple esmentat.
Reunida la Comissió del Nomenclàtor per a la nova denominació de via pública actualment
“carrer Alfons Sala”, acorda unànimement proposar que es digui carrer del Pou.

Atès que la denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari
referit a les vies públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vist l’article 1 del Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponimia, modificat pels Decrets
59/2001 i 60/2001, ambdós de 23 de gener, estableix que els noms del carrers i de les vies
urbanes tenen com a única forma oficial la catalana.
Vist que l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, preceptua que la
determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de tota mena correspon als
Ajuntaments.
Vist que per assimilació a l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del canvi de nom
dels carrers.
Atès que la Comissió Informativa, reunida en sessió ordinària el dia 20 de setembre de 2010,
ha dictaminat favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del carrers Alfons Sala i denominar-lo carrer del
Pou.

8

SEGON.-

Sotmetre-ho a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la província , al tauler d'edictes i a la pàgina Web municipal, a
l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o
suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut
aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest
acord inicial quedaria aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació
en forma expressa.

TERCER.- Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat dels precedents acords.
QUART.-

Aprovat definitivament l'expedient, comunicar l'acord als veïns de l’actual carrer
Alfons Sala (residents en la via afectada, propietaris) i tanmateix donar-ne trasllat
a tots aquells organismes als quals els pugui afectar el canvi de denominació
(Correus, Registre de la Propietat, Cadastre, etc)”

8.- SOBREVINGUTS
8.1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROCEDÈNCIA DE DEBATRE UN
ASSUMPTE NO INCLÓS A L’ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCACÒRIA
L’alcalde exposà que es tractava d’un assumpte que era la continuació de la denuncia que es va
interposar davant els jutjats de Terrassa, i del que ja s’havia donat compte el proppassat ple de 29
de juliol, per l’ intent d’apropiació d’uns terrenys municipals . Tractant-se ara de personar-se amb
aquest procediment com a acusacions particulars, nomenant advocat i procurador.
En virtut del què disposa l’article 5.6 del Reglament orgànic municipal, i articles 97.3 i 91.4 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa que s’apreciï la urgència per a
debatre la proposta de compareixença en el procediment Prèvies 2088/2010 i nomenament
d’advocat i procurador, assumpte no inclòs a l’ordre del dia de la convocatòria de la sessió
ordinària del Ple de la Corporació, a celebrar el dia 30 de setembre de 2010.
Posat a votació pel vot unànime de la totalitat dels regidors s’aprova la declaració d’ urgència .

8.2.- PROPOSTA DE L’ ALCALDIA DE COMPAREIXENÇA EN EL PROCEDIMENT
PRÈVIES 2088/2010 I NOMENAMENT D’ ADVOCAT I PROCURADOR.
“Vist que l'article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
disposa que l’alcalde té atribuït l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de
l’Ajuntament en matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un altre
òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant-ne
compte a la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació.
Vist que a l’empara del precepte esmentat l’alcalde presentà denúncia davant el Jutjat
d’Instrucció número 2 de Terrassa, en defensa del patrimoni municipal.
Vist que l’article 22.j) d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del regime local,
estableix que el Ple té atribuït l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la
Corporació en matèria de competència plenària.
A l’empara del precepte esmentat, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent
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ACORD
PRIMER.-

Comparèixer i ser part davant el Jutjat d’Instrucció número 2 de Terrassa, amb el
procediment Prèvies 2088/2010, incoat per denúncia del senyor alcalde, en
defensa del patrimoni municipal.

SEGON.-

Nomenar el senyor Pere Casellas Borrell, per la seva condició d’advocat, per a
ser assistits en la defensa dels interessos de l’Ajuntament i conferir la
representació d’aquest Ajuntament al procurador de Terrassa senyor Jaume
Izquierdo Colomer.”

9.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

9.1.

ES DONÀ COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 26 DE JULIOL DE 2010, 2 I 30 D’AGOST DE
2010, 6 I 14 DE SETEMBRE DE 2010.

9.2.

ES DONÀ COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 163/2010, del 23/07, al 205/2010, del
23/09), (Hisenda, del 180/2010, del 19/07, al 216/2010, del 16/09), (Medi Ambient, del
43/2010, del 26/07, al 47/2010, del 22/09), (Obres i Serveis, del 61/2010, del 14/07, al
68/2010, del 17/09), (Urbanisme, del 83//2010, del 26/07, al 87/2010, del 20/09),
(Joventut, el 10/2010, del 23/09), (Educació, del 15/2010,del 23/07, al 24/2010, del
14/09), (Promoció Econòmica, el 4/2010, del 27/07), (Serveis Socials, del 16/2010,
del 25/08, al 20/2010, del 22/09), (Polítiques d’Igualtat, l’1/2010, del 09/08).

9.3.

ES DONÀ COMPTE
DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

10.- INFORMES PRESIDÈNCIA.
Es produïren les següents intervencions:
10.1. L’alcalde informà de la jornada de portes obertes i visita al CTR que s’efectuarà el proper
dissabte, i a la ja s’havien afegit més de tres centes persones, convidant a tots els
interessats a assistir-hi, ja que es tractava d’una instal·lació singular i la setmana que ve
ja començaria a funcionar.
10.2. L’alcalde informa que el regidor Salvador Martí els va fer arribar que la Universitat
Autònoma de Barcelona faria un homenatge el dia set d’octubre a les set de la tarda a la
senyora Dolors Tresserras que va ser regidora de l’ajuntament de Vacarisses, convidant
a la major participació possible.

11.- PRECS I PREGUNTES.
11.1. La regidora Maite Román manifestà que volien agrair l’aportació econòmica de l’entitat
Cultura i Lleure ja que varen cedir tots els ingressos recaptats en la parada que havien
instal·lat, i amb aquests diners s’havien pogut proporcionar vuit lots d’aliments per vuit
famílies, i volia fer constar el seu reconeixement i agraïment.
El regidor Josep Maria Córcoles manifestà a propòsit d’aquesta intervenció que ara
s’havien pogut fer aquests lots amb aliments, bolquers etc., i abans quan s’havia
proposat no es va voler fer, i això significava un canvi de criteri.
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D’altra banda va dir que respecte a Torreblanca II que ara que ja existia una experiència
sobre l’evolució dels pagaments volia saber si tothom havia rebut les notificacions, i
concretament si ja hi havia alguns casos que havien anat per via executiva.
La regidora Mariana Rios li contestà que de la primera i segona liquidació ja hi havia
alguns casos, tot i que en aquests moments desconeixia i no li podia donar percentatges.
11.2. A continuació intervingué el regidor Salvador Martí que manifestà que s’havia presentat
un nou partit – Veïns per Vacarisses- havent presentat una instància a l’ajuntament per
tal que se’l tingués en compte com a tal i poder participar en els esdeveniments
municipals, però se’ls havia ignorat completament en el protocol no havent rebut cap
invitació malgrat que tenien els mateixos drets que tothom.
D’altra banda demanà a l’equip de govern pels motius pels que no es posava la bandera
de l’ajuntament, sobretot per la Festa Major.
L’alcalde li contestà que de fet el mastil estava espatllat però que ja el posarien.
Respecte a l’altra qüestió va dir que exactament no sabia quina podia ser la causa però
era cert que a l’últim acte del CTR varen haver problemes de protocol perquè no havien
funcionat les notificacions, i va ser un problema informàtic, però en cap cas hi ha
marginació a cap partit. Afegint el regidor Antoni Masana que el procediment va ser el
mateix, i que probablement no els arribés el correu perquè van haver alguns problemes.
11.3. El regidor Josep Maria Gibert manifestà que més que una pregunta volia fer palès el
sentiment de malestar que existia amb motiu de les obres de Torreblanca II i la Carena
Llarga on les coses no es feien adequadament, i des de el seu punt de vista amb
prepotència, sense informació ni transparència, a esquenes de l’oposició, i és en
referència a una sèrie de modificacions i canvis molt importants en l’obra i en els
projectes i que s’han hagut d’assabentar pels veïns, i que això era un tema molt greu que
s’hauria de parlar en les comissions informatives que per això s’havien constituït.
Dit això manifestà que ja havien passat tres anys i les maneres no havien canviat, patint
un gran menyspreu per part de l’equip de govern que ni tan sols els havien facilitat
informació.
A més hi havia una sèrie de canvis , com ara el pont que no se sabia si es trauria o no, es
va demanar i es va dir que no, i ara es comprova que si que es treu, per tant es va
mentir, potser hi ha qüestions tècniques per fer-ho, com ara les dificultats d’accés però en
el moment que es va aprovar el projecte i al moment d’adjudicar l’obra l’empresa ja
coneixia aquestes dificultats, i per tant això no pot ser un problema ni de l’ajuntament ni
dels veïns. Un altre canvi substancial es el de les voreres i calzades i al final es diu que
l’obra no pateix un increment de preus, però no hi ha una valoració econòmica, i cal
saber de veritat quin cost i si l’ increment fos superior al 20 % de l’obra, fer-ne un projecte
reformat. Respecte al comentari efectuat per l’altre regidor, també volia demanar conèixer
a quines famílies els havia arribat l’embargament, perquè no podia ser que se li demanés
a la regidora responsable i no ho contestés, i digué que aquestes actuacions eren
lamentables, de igual manera que en la sessió passada a una veïna del poble no se li va
contestar al·legant que estava en un procés contenciós, però com que el seu grup no hi
estava en cap contenciós, volien repetir la pregunta i saber quans fraccionaments
s’havien concedit i quans a empadronats, i quans complien els requisits,
I si s’havien plantejat revisar els expedients denegats.
La regidora Laura Sànchez li contestà manifestant que en part els hi donava la raó ja
que en profunditat no s’havia parlat massa però també era cert que a la comissió
informativa no havien volgut preguntar res, i del pont i les Bigues i altres modificacions si
que es va parlar. També digué que veritablement era molt complicat fer-ne i gestionar
aquestes obres i tothom era conscient de la dificultat d’aquests tipus d’obra que s’estava
fent, però una informació continuada i molt detallada resultava pràcticament impossible
per la pròpia evolució i detall de l’obra, tot i que mai s’havia negat cap informació, restant
a disposició de tothom. A més no es vol reconèixer que quan s’han fet les licitacions en
tot el procés ha hagut dos representants veïnals que han pogut fer un seguiment de les
adjudicacions, malgrat no ser obligatòria la seva participació. Per això no es podia dir que
les coses es feien d’amagat. Respecte al tema del pont, es tractava d’un tema
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estrictament tècnic, i del que el mateix enginyer que l’oposició actual havia contractat, el
senyor Noy, va fer unes previsions i contactà amb determinades empreses que
afirmàvem que les bigues podrien passar, però a resultat a l’hora de fer-ho que cap
empresa ho pot realitzar, i no és factible, per això s’ha de modificar el projecte perquè
l’equip de govern sempre està en disposició de millorar les coses. Respecte al tema
econòmic digué que era complicat explicar detalladament com funcionaven les obres
però que al regidor senyor Gibert, que va estar molts anys governant, coneixia
sobradament aquesta dinàmica i no se li escapava la necessitat de modificacions i les
desviacions que moltes vegades es produïen als projectes, tal com va succeir quan
precisament amb aquesta legislatura varen arribar a l’ajuntament, i descobriren una
desviació de més de 800.000 € en les obres del castell, sense que s’hagués fet cap
modificació ni posat cap solució havent -se tingut que gestionar aquesta irregularitat per
l’actual equip de govern. En resum aquests temes econòmics eren una realitat molt
dinàmica i tot i que els preus finals sempre varien, i no precisament a la baixa, l’equip de
govern està tranquil perquè tenen les certificacions al dia, i l’obra avança segons els
programes establerts, i els canvis proposats ho son en favor de la mobilitat i en millora de
tothom.
11.4. La regidora Mariana contestà que efectivament s’havien produït embargaments i en els
supòsits de la primera i segona liquidació de les obres. Ara no es podia precisar, pero en
un pròxim ple portarien xifres. Respecte a la quantitat d’ajornaments s’havien demanat
168 i s’havien concedit 101, altres 5 es trobaven pendents d’estudi i 25 no complien els
requisits del decret. Que els criteris per revisió dels expedients eren estrictament
econòmics i que hi havia gent que no les complia. També digué que es tenien en compte
criteris de revisió per si canviaven –a pitjor o millor- les circumstancies econòmiques dels
sol·licitants. L’alcalde afegí com aclariment que el 90 per cent de les quotes s’estava
pagant en voluntària i això era una cosa molt important i volia que quedes palès.
El senyor Josep Maria Gibert manifestà que la regidora tenia la seva opinió, però que ells
també tenien la seva i era diferent, però que la seva obligació era informar-los, i no
podien preguntar coses que no sabien, i que a les comissions informatives se’ls hauria d’
haver dit, i el que no es podia fer era donar la culpa a ells per no haver-ho preguntat. Que
quan s’equivocaven ho reconeixien com ho varen fer en el passat i el alcalde ho coneixia
perfectament per la ferma oposició que els hi havia plantejat. Respecte al castell és
veritat i si ho haguessin sabut els hagués tocat governar haguessin hagut de fer el
mateix. Però això no té res a veure amb l’altre, i la pregunta és si s’ha fet un reformat del
projecte, on s’incloguin tots aquests canvis i si signifiquen un increment de més del 20
per cent del pressupost del projecte, perquè en la seva opinió això és el que ha succeït i
es devia d’haver fet un reformat del projecte i haver passat pel Ple i no s’ha fet, i
s’introdueixen modificacions, com ara la del IVA, per tot volia que constés en acta,
perquè sabessin els veïns – que al final pagaven el 90 per cent de l’obra- aquestes
variacions, i repercussions econòmiques de la modificació que es feia en el projecte d’
obres sense l’elaboració d’un projecte reformat. En resum lamentaven la manca
d’informació, l’absència d’un projecte reformat, a més del menyspreu que també es feia
de l’oposició.
La regidora Laura Sànchez replicà que havia començat la intervenció assumint una part
de culpa, dient-li que es faria un monogràfic sobre aquest assumpte i que en realitat, si
no s’havia fet un reformat, era perquè tècnicament no feia falta, a més que li repetia que
a la data no existia cap desviació, ni d’un 20 ni d’un 10 ni de res, per tant no era
necessari, però li semblava increïble la posició que ara mantenia, ja que a més d’haverse oposat a la realització d’aquesta obra, perquè no volien que es fes, i amb tantes
vegades que s’havia parlat d’aquest projecte i la seva financiació resultava que ni tan sols
sabien adonat que l’ajuntament pagava fins el 30 per cent del cost de les obres, i els
veïns el 70, semblant increïble que no ho sabessin, i tota la informació la tenien,
disposaven de tots els números i venien simplement per fer oposició, però que els
demanava que no faltessin a la veritat.
Per acabar l’alcalde digué que li sobtaven aquestes afirmacions de part de persones que
havien estat governant i que es veia que només volien buscar problemes on no n’hi
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havia, ja que les obres anaven a bon ritme i es facilitava la informació adequada i que tal
com manifestava la regidora el modificat no era necessari perquè no hi havia cap
modificació substancial i per la seva tranquil·litat amb aquesta legislatura les coses es
feien correctament, i existia una vigilància permanent i continuada de l’obra i el que
mancava era més coherència en els plantejaments de l’oposició, ja que ara es trobàven
modificacions en urbanitzacions que ni tant sols s’havien recollit documentalment, i
l’equip de govern les estava resolent sense fer protestes perquè entenien que eren
qüestions pròpies de l’acció de govern. Per tant els retreia aquesta falta de coherència
oblidant-se que havien estat 12 anys governant i coneixien perfectament les
modificacions que s’havien de fer a les obres. A continuació es torna a parlar del que
havia succeït a les obres del castell i per la oposició es demanà disposar de més
informació.
11.5. El regidor Sergi Juzgado demanà la paraula per plantejar que existeix una entitat
esportiva que ha guanyat 6 lligues consecutives i 4 copes catalanes i ara està a la final
d’Europa, per tant caldria ajudar-los perquè ara tenen més despeses de desplaçaments i
representen a Vacarisses a nivell de Europa. La regidora d’esports Mariana Rios acceptà
aquesta petició agraint l’esforç que havien fet, dient que per part de l’ajuntament se’ls
havia facilitat l’ús de les instal·lacions durant el mes d’agost, tenint en compte els
compromisos que se’ls havien realitzat.

Essent les vint hores i cinquanta minuts del dia de la data, el senyor alcalde - president dóna
per finalitzada la sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT,

Carles Canongia i Gerona

EL SECRETARI,

Josep Lluís Llavata i Ferrer
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