
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 27 DE 
GENER DE 2011  

 
 

Vacarisses, 27 de gener de 2011, 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 Josep Lluís Llavata i Ferrer 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 CE LEBRADA EL DIA 23 DE 
DESEMBRE DE 2010. 

Sense debat, es passà a votació l’acta, essent aprovada per unanimitat. 
 

1.2.- PROPOSTA  DE L’ALCALDIA DE SOL·LICITUD DE SUP ORT A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA,   PER A ACTIVITATS I SERVEIS 2011, EN EL  MARC DEL PLA DE 
CONCERTACIÓ “XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011” 

La regidora Maite Román va prendre la paraula i manifestà que passava còpia als assistents del 
quadre de subvencions de Xarxa perquè els havien confirmat que els acceptaven dues petites 
modificacions beneficioses; un ajut econòmic per serveis socials i un ajut tècnic pel control de les 
piscines d’us públic. A l’àrea d’igualtat i ciutadania posa 6.000 i son 6.500 i al punt de salut pública 
han inclòs l’apartat de sanitat ambiental. 
 
A continuació es passà a votació, essent aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió del 20 de desembre de 2007 va aprovar el Protocol 
General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, que estructura i 
desplega l’acció de cooperació local en matèria d’inversions, serveis i activitats locals. 
 



El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del dia 31 de gener de 2008  va aprovar 
l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol General de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del  25 de novembre de 2010 va 
aprovar el règim de concertació i la convocatòria pública per a l’exercici 2011 de l’àmbit de 
suport als serveis i activitats del Pla de concertació XBMQ 2008-2011. 
 
Atès que el Catàleg de serveis i activitats 2011 s’organitza en programes de concertació, cada 
programa conté un conjunt d’accions de suport, i a cada acció li correspon una tipologia de 
cooperació:  suport econòmic, suport tècnic , sensibilització ciutadana, cessió i préstec de béns 
i gestió directe. 
 
Atès que el període de presentació de sol·licituds s’obrí el 10 de desembre de 2010 i el termini 
de finalització de sol·licitud d’ajut econòmic esdevé l’1/2/2011, i en funció de les altres accions 
de suport s’han fixat en diverses dates:  31/3/2011, 30/6/2011, 30/9/2011 i 31/12/2011. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, a la mateixa sessió del 25 de novembre de 
2010, aprovà el règim de concertació del Programa complementari “Assistència per a la millora 
de material esportiu inventariable”. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió de data 17 de gener de 
2011, va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Concertació “Xarxa 

Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011,  el suport econòmic , suport tècnic , 
sensibilització ciutadana, cessió i préstec de béns i gestió directe,  per a dur a 
terme durant  l’any 2011 les següents activitats i serveis:  

 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ 

 
PROGRAMA 

 
PRESSUPOST 

 
APORTACIÓ 
XBMQ 

 
TIPOLOGIA 
D’ACCIÓ DE 
SUPORT 

 
 
 
ÀREA D’IGUALTAT I 
CIUTADANIA  

Polítiques locals de 
participació ciutadana i drets 
humans 
Acció de suport:  Foment de la 
participació ciutadana i els 
drets humans de proximitat. 
Actuació:  Procés participatiu 
per a la revisió inicial del Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Vacarisses(fase 
de tancament del procés i 
propostes per al 
desenvolupament dels criteris 
en la redacció del POUM). 

 
 
 
 

15.813,60€ 

  
 
 
 

7.906,80€ 

 
 
 
 
Econòmic 

ÀREA D’IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals de joventut 
Acció de suport:  
Desenvolupament de plans 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



locals de joventut o programes 
d’activitats. 
Actuació:  Desenvolupament 
del pla local de joventut de 
Vacarisses. 

 
47.300,00€ 

 
23.650,00€ 

 
Econòmic 

ÀREA D’IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals de joventut 
Acció de suport:  Punts 
d’informació i dinamització 
juvenil als centres d’educació 
secundària (PIDCES). 
Actuació: Punt d’informació i 
dinamització juvenil a l’Institut 
de Vacarisses. 

 
 
 
 

3.500,00€ 

 
 
 
 

950,00€ 

 
 
 
 
Econòmic 

 
 
 
ÀREA DE CULTURA 

Programes de 
desenvolupament cultural 
local 
Acció de suport:  Foment al 
desenvolupament cultural local. 
Actuació:  Programa de festes 
populars a Vacarisses. 

 
 
 
 
 

50.000,00€ 

 
 
 
 
 

50.000,00€ 

 
 
 
 
 
Econòmic 

 
 
 
ÀREA DE MEDI 
AMBIENT 

Educació i divulgació 
ambiental 
Acció de suport:  Activitats de 
sensibilització i divulgació  
ambiental. 
Actuació:  Dia mundial de medi 
ambient i publicació tercera 
guia de natura. 

 
 
 

10.932,78€ 

 
 
 

10.932,78€ 

 
 
 
Econòmic 

ÀREA DE MEDI 
AMBIENT 

Desenvolupament d’accions  
locals en sistemes hídrics i 
atmosfèrics 
Acció de suport:  
Contaminació acústica i 
avaluació de la qualitat dels 
sistemes hídrics. 
Actuació:  Verificació de 
sonòmetre. 

454,41€ 408,97€ 
 
Econòmic 
 

ÀREA DE MEDI 
AMBIENT 
 

Mitigació i adaptació al canvi 
climàtic i sostenibilitat 
Acció de suport:  Implantació 
de mesures mitigadores del 
canvi climàtic i sostenibilitat 
local. 
Actuació:  Estalvi d’aigua. 

3.500,00€ 3.000,00€ Econòmic 

ÀREA DE COMERÇ 
 

Dinamització del teixit 
comercial 
Acció de suport:  Politiques 
comercials en petits municipis. 
Actuació:  Dinamització del 
comerç de Vacarisses. 

7.414,00€ 5.560,50€ Econòmic 

AREA 
DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 

Polítiques de mercat de 
treball.  
Acció de suport:  Servei local 
d’ocupació. 

 
 

43.220,92€ 

 
 

13.970,92€ 

 
 
 Econòmic 



Actuació:  Servei local 
d’ocupació de Vacarisses. 

 
AREA DE BENESTAR 
SOCIAL 

Inclusió Social i Cohesió 
Social. 
Acció de suport:  
Finançament de programes de 
prevenció i d’inclusió social. 
Actuació:  Psicojove. 

 
 

5.000€ 

 
 

2.500,00€ 

 
 
Econòmic 

 
AREA DE BENESTAR 
SOCIAL 
 
 

Inclusió Social i Cohesió 
Social. 
Acció de suport:  Finançament 
de programes de prevenció i 
d’inclusió social. 
Actuació:  Escola de pares i 
mares. 

 
 
     2.600,00€ 

 
 

1.300,00€ 

 
 
Econòmic 

 
 
AREA DE BENESTAR 
SOCIAL 
 
 

Prevenció de 
drogodependències entre 
adolescents i joves 
Acció de suport:  Finançament 
de programes de prevenció de 
drogodependències. 
Actuació:  Pla-protocol de 
drogodependències. 

 
 
 

3.000,00€ 

 
 
 

1.500,00€ 

 
 
 
Econòmic  

 
 
 
 
AREA D’IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals d’igualtat. 
Acció de suport:  Foment de 
les polítiques locals d’igualtat 
de dones i homes. 
Actuació:  Promoció de la salut, 
lluita contra la violència de 
gènere i igualtat home-dona. 

 
 

6.500,00€ 

 
 

3.250,00€ 

 
 
Econòmic 

 
 
AREA DE EDUCACIÓ  
 

Ús social i manteniment de 
centres. 
Acció de suport: 
Funcionament de centres 
educatius de gestió municipal. 
Actuació:  Funcionament de 
centres educatius (Escoles 
municipals de música i 
ensenyaments artístics). 

 
 

215.664,14€ 

 
 

43.393,65€ 

 
 
Econòmic 
 

 
 
AREA D’ESPORTS 

Esdeveniments i activitats 
esportives 
Acció de suport:  
Esdeveniments esportius de 
caràcter puntual i de 
participació oberta. 
Actuació : III Cursa de la 
campana. 

 
 
 

7.500,00€ 

 
 
 

4.500,00€ 

 
 
 
Econòmic 

 
 
AREA D’ESPORTS 
 

 

Esdeveniments i activitats 
esportives 
Acció de suport:  
Esdeveniments esportius de 
caràcter puntual i de 
participació oberta. 
Actuació : Cursa Festa Major. 

 
 
 

6.000,00€ 

 
 
 

3.000,00€ 

 
 
 
Econòmic 

 
AREA D’ESPORTS 

Esdeveniments i activitats 
esportives 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

Acció de suport:  Organització 
de la festa de l’esport. 
Actuació:  Jornada mini tennis 
Dissabte i jornada Capoeira 
Dissabte. 

2.000,00€ 1.000,00€ Econòmic 

 
AREA D’ESPORTS 
 

Assistència per la millora del 
material esportiu 
inventariable. 
Programa complementari. 
Actuació : Porteries de 
handbol, cistelles de bàsquet i 
altre material esportiu 
inventariable. 

 
 
 

5.500,00€ 

 
 
 

5.500,00€ 

 
 
 
Econòmic 

 
AREA D’ESPORTS 
 

Esdeveniments i activitats 
esportives 
Acció de suport:  
Préstec de material esportiu. 
Actuació : Cloendes, 
festes, Pla Català de l’Esport, 
Consell esportiu. 

   
 
 
Cessió i 
préstec de 
béns. 

 
SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 
 
 

Animals de companyia Acció 
de suport:  
Activitats relacionades amb els 
animals de companyia 
(gossos i gats) 
Actuació : recollida de gossos 
abandonats a la via publica, 
esterilització en les colònies de 
gats. 

 
 
 

50.000,00€ 

 
 
 

50.000,00€ 

 
 
 
Econòmic 

SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 

Seguretat alimentària 
Acció de suport: Activitats de 
vigilància i control 
d’establiments alimentaris. 
Actuació : Realització 
d’activitats de vigilància i 
control d’establiments 
alimentaris de Vacarisses. 
 

  Tècnic 

SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 
 

Informació i assessorament 
en consum (OPIC) 
Acció de suport:  Gestió i 
tramitació de reclamacions de 
la ciutadania en matèria de 
consum: bústia del consumidor. 
Actuació : Gestió i tramitació de 
consultes i reclamacions del 
consumidor. 

 
 
 
 
 

  
 
 
Tècnic 

SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 

Informació i assessorament 
en consum (OPIC) 
Acció de suport:   
Visita de les unitats mòbils 
d’informació al consumidor. 
Actuació : Atenció i 
assessorament presencial i 
personalitzat a la ciutadania en 
defensa dels seus drets com a 

   
Tècnic 



consumidors. 
SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 

Sanitat ambiental  
Acció de suport: Projectes i 
activitats en matèria de sanitat 
ambiental. 
Actuació:  Control integral de 
plagues urbanes, prevenció de 
legionel·losis i prevenció de 
l’expansió del mosquit tigre. 

 
 
 

12.000,00€ 

 
 
 

12.000,00€ 

 
 
 
Econòmic 

SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 

Sanitat ambiental 
Acció de suport:  
Control sanitari de piscines d’ús 
públic. 
Actuació : realització de la 
inspecció higienicosanitària de 
la piscina d’ús públic de 
Vacarisses. 

  Tècnic 

 
SEGON.-   Presentar les sol·licituds a través de la plataforma CONCERT@, disponible a la 

Seu Electrònica de la Diputació.” 
 
 
1.3.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE CONVENI  I ACCEPTACIÓ DE 
SUBVENCIÓ PER A L’ACTUACIÓ “REHABILITACIÓ DE L’AVIN GUDA TRIAS FARGAS” 
 
Sense debat es passà a votació, essent aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió del 20 de desembre de 2007 va aprovar el Protocol 
General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, que estructura i 
desplega l’acció de cooperació local en matèria d’inversions, serveis i activitats locals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del dia 31 de gener de 2008  va aprovar 
l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol General de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011. 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 28 de febrer de 2008 acordar sol·licitar a 
la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Concertació “Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011,  el suport per a dur a terme ,durant l’esmentat període, entre d’altres , 
l’actuació “Rehabilitació de l’avinguda Trias Fargas”. 

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 23 de desembre de 
2010, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, va 
aprovar el conveni específic 10/X/69627 de col·laboració per a dur a terme l'actuació 
“Rehabilitació de l’avinguda Trias Fargas”, amb el suport econòmic d'import 117.000,00 euros. 
 
Seguint les instruccions de gestió de l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments 
locals del Pla de concertació, cal l'aprovació del conveni esmentat així com l'acceptació de la 
subvenció atorgada. 
 
Atès que la Comissió Informativa reunida el dia 17 de gener de 2011 va dictaminar 
favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent: 
 

 
 
 
 
 



A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar, en el marc del  Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 

2008-2011, el conveni específic 10/X/69627   ,  de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona   i l'Ajuntament de Vacarisses, per a l'actuació REHABILITACIÓ DE 
L’AVINGUDA TRIAS FARGAS,  acceptant la subvenció de 117.000,00 euros. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord al  Servei d’Equipaments i Espai Públic la Diputació de 

Barcelona.” 
 

1.4.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ESTUDI DE DETALL AL CARRER  SALVADOR BADIA NÚM. 
3 DE VACARISSES 
Sense debat es passà a votació, essent aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

“El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió celebrada el 31 de març de 2005, aprovà 
definitivament l’Estudi de Detall presentat per Martí Cos Burch, per a ordenar la construcció de 
7 habitatges al carrer Salvador Badia núm. 3 de Vacarisses. La Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de maig de 2005, va donar-se per assabentada 
de l’esmentada l’aprovació definitiva. 
 
En data 2 de juliol de 2010, registre d’entrada núm. 3140, es presentà una Modificació Puntual 
d’un Estudi de Detall,  per MARTÍ COS BURCH en representació de LES MARJADES,SL,  al 
carrer Salvador Badia s/n de Vacarisses. 

Vist que el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la seva disposició transitòria onzena, estableix que els estudis de detall es 
poden tramitar d'acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no 
incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica,  i en  aquest cas, ens hem de 
remetre al Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa dels textos legals  vigents a 
Catalunya, en matèria urbanística,  determinant-se a l'article  66 que els Estudis de Detalls 
s'han de tramitar d'acord amb el que preveuen els articles 64 i 65 d'aquesta Llei. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària sessió ordinària 
del  dia 8 de novembre de 2010 , va aprovar inicialment la Modificació Puntual de l’Estudi de 
Detall presentant  per MARTÍ COS BURCH en representació de LES MARJADES,SL, per a 
ordenar la construcció de 7 habitatges al carrer Salvador Badia 3 de Vacarisses. 

Vist que l’esmentat acord fou sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al BOPB del 
dia 13 de desembre de 2010, al Diari Avui del dia 25 de novembre de 2010,  i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, i fou practicada notificació individualitzada als interessats, per tal de poder 
formular al·legacions. Atès que durant el termini d’informació pública no ha estat presentada cap 
al·legació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 17 de gener de 2011, va 
dictaminar favorablement. 
 
Vistes les competències  atribuïdes per l’article 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de 
les Bases del Règim Local, al Ple de la  Corporació proposo l’adopció del següent: 

A C O R D 
 

PRIMER.-  Aprovar definitivament la Modificació Puntual de l’Estudi de Detall presentant  per 
MARTÍ COS BURCH en representació de LES MARJADES,SL, per a ordenar la 
construcció de 7 habitatges al carrer Salvador Badia 3 de Vacarisses. 



SEGON.-  Trametre un exemplar de l’esmentada Modificació Puntual de Estudi de Detall i còpia 
de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. 

 
TERCER.-  Publicar el present acord d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual de l’Estudi de 

Detall al Butlletí Oficial de la Província. 
 
QUART.-  Notificar el present acord a la part interessada .” 
 
 
1.5.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’OBRES I SERVEIS DE CONCESSIÓ DE 
PRÓRROGA DEL CONTRACTE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA , 
GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL MUNICIPI,  I EL SERVEI  DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS QUE CONSTA DELS SERVEIS SEGÜENTS : RE COLLIDA DE FRACCIÓ 
ORGÀNICA, RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA, RECOLLIDA DE PAPER/CARTRÓ,  
VIDRE, ENVASOS,  MOBLES/TRASTOS/ESTRIS, I SERVEI DE  NETEJA I DESINFECCIÓ 
DELS CONTENIDORS DE CADA FRACCIÓ 
 
Sense debat es passà a votació, essent aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
“El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 2007 , va 
adjudicar el contracte de la  GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA , GESTIÓ DE 
LA DEIXALLERIA DEL MUNICIPI,  I EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS QUE CONSTA DELS SERVEIS SEGÜENTS : RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA, 
RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA, RECOLLIDA DE PAPER/CARTRÓ,  VIDRE, ENVASOS,  
MOBLES/TRASTOS/ESTRIS, I SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS CONTENIDORS DE 
CADA FRACCIÓ a l'empresa EMPRESA SERVICIOS JUAN I JUAN, SL,   pel preu de 797.786,36  
euros anuals. 
 
En data 4 de maig de 2007 es formalitzà el contracte en document administratiu. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 22 de desembre de 2009, va 
aprovar la revisió de preus del contracte,  sol·licitada per l’empresa contractista, a l’empara de la 
clàusula 21 del  Plec de condicions administratives i tècniques del concurs, resultant un preu de 
contracte de 851.586,98 €/any (IVA inclòs). 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 27 de maig de 2010, va 
acordar aprovar la modificació del contracte , per les raons d’interès públic de reduir despesa 
pública, modificació que comporta una reducció dels i resultant un preu de contracte de 
752.179,62 euros/any. 
 
Segons la clàusula 12 del Plec de Condicions Administratives i Tècniques  que regeix 
l’esmentat contracte, així com la clàusula cinquena del contracte,  relatiu a la durada del 
contracte i possibles pròrrogues,  el contracte tindrà una durada de 4 anys a comptar des de la 
data de formalització del contracte i serà prorrogable de forma expressa, cada 4 anys , i sense 
que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 24 anys. La 
sol·licitud de pròrroga s’haurà de presentar tres mesos abans de la finalització del contracte, i 
es resoldrà expressament per l’òrgan competent en el termini de dos mesos. 
 
Atès que en data 13 de gener de 2011 l’empresa contractista EMPRESA DE SERVICIOS 
JUAN Y JUAN, SL, presenta sol·licitud de pròrroga en els termes previstos a la clàusula 12. 
 
Vist que en compliment del preceptuat a l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
l’acord de concessió de pròrroga, si escau, s’ha de comunicar a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 



Vist que l'article 52.2.n 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, atribueix al Ple la competència per a aquesta 
contractació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida el dia 17 de gener de 2011 va 
dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Atorgar a EMPRESA DE SERVICIOS JUAN Y JUAN, SL, contractista del contracte 

de GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA , GESTIÓ DE LA 
DEIXALLERIA DEL MUNICIPI,  I EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS QUE CONSTA DELS SERVEIS SEGÜENTS : RECOLLIDA DE FRACCIÓ 
ORGÀNICA, RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA, RECOLLIDA DE 
PAPER/CARTRÓ,  VIDRE, ENVASOS,  MOBLES/TRASTOS/ESTRIS, I SERVEI DE 
NETEJA I DESINFECCIÓ DELS CONTENIDORS DE CADA FRACCIÓ, una pròrroga 
del contracte d’una durada de 4 anys, la qual comprèn el període del 4 de maig de 
2011 al 4 de maig de 2015. 

 
SEGON.-  Notificar el present acord a l'  EMPRESA DE SERVICIOS JUAN Y JUAN, SL. 
 
TERCER.-  Trametre , dins dels tres mesos següents a l’adopció del present acord,  a la 

Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya , certificat de l’acord 
l’atorgament de la pròrroga del contracte. “ 

 
 
1.6.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT  D’AD HESIÓ AL CONVENI 
MARC SUBSCRIT ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUN YA I LES 
ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ  (SIG) DE 
RESIDUS DE PILES I D’ACUMULADORS 
 

Sense debat es passà a votació, essent aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

“En aplicació al que disposa el Reial Decret 106/2008, de 1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la 
gestió ambiental dels seus residus, s’estableixen les condicions tècniques i de qualitat ecològica 
que s’hauran de respectar en la recollida i la gestió d’aquests residus, d’acord amb la Directiva 
2006/66/CE del Parlament Europeu i dels Consell, de 6 de setembre de 2006, relativa a les piles i 
acumuladors i als residus de piles i acumuladors. 
 
El Reial decret esmentat determina que la responsabilitat d’assegurar la bona gestió de les piles i 
els acumuladors, començant per la recollida selectiva, i la consecució dels objectius ecològics de 
recollida que hi figures, correspon als productors, és a dir, qualsevol persona física o jurídica que, 
amb independència de la tècnica de venda utilitzada, posi per primera vegada en el mercat les 
piles i els acumuladors, en el marc d’una activitat professional, i això en aplicació dels principis de 
responsabilitat del productor i de “qui contamina paga”. 
 
Els responsables de la posada en el mercat de les piles i els acumuladors podran complir aquestes 
obligacions ja sigui establint els seu propi sistema de gestió individual, participant en un SIG, 
contribuint econòmicament als sistemes públics de gestió o establint un sistema de dipòsit, 
devolució i retorn de les piles, els acumuladors i les bateries usats que hagi posat en el mercat, 
sempre garantint que es compleixen els objectius de gestió establerts en el Reial decret 106/2008. 
 
D’acord amb el Reial decret, tots els costos de les operacions de recollida i gestió d’aquests 
residus, inclosos els de recollida selectiva, transport, classificació, emmagatzematge temporal,  
tractament i reciclatge, seran sufragats pels productors, d’acord amb el sistema de gestió utilitzat. 
 



Per donar compliment al que s’ha establert en els articles 10, 11, 12.2 i 19.1 del Reial decret 
106/2008, referents a la recollida, el tractament i el reciclatge, els productors podran subscriure 
acords voluntaris amb les autoritats competents de les comunitats autònomes. 
 
El finançament dels costos de gestió dels residus de piles i d’acumuladors per part dels SIG 
atendrà el que s’estableix en el Reial decret 106/2008. 
Atès que el passat mes de juliol de 2010, van signar un conveni marc de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i les Entitats Gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) 
de Residus de Piles i d’Acumuladors per cinc anys, per tal de donar compliment al que exigeix el 
Reial decret 106/2008, de 1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus 
residus, així com el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i la resta 
de normes legals que siguin aplicables aquest tipus de residus.  
 
Vist que les entitats locals que s’adhereixen al conveni, ho han de fer sota una de les següents 
opcions: 
 
OPCIÓ A:  A partir de la data d’adhesió al Conveni, l’entitat local continuarà coordinant i 

sufragant la recollida selectiva dels residus de piles i d’acumuladors generats en 
el seu municipi. L’entitat local serà compensada econòmicament per aquesta 
recollida, transport (des dels punts de recollida selectiva (PRS) dels residus fins al 
punt de recollida municipal (PRM)) i emmagatzematge temporal dels residus de 
piles i d’acumuladors, en concepte de cost econòmic d’aquestes operacions, 
tenint en compte per a la quantificació el que s’estableix a l’annex IV del Conveni 
marc. 

OPCIÓ B:  A partir de la data d’adhesió al Conveni, l’entitat local no coordinarà ni sufragarà 
els servei de recollida, de transport i d’emmagatzematge temporal dels residus de 
piles i d’acumuladors en el seu municipi. Per tant, aquest servei passarà a ser 
coordinat per l’oficina i dut a terme pels SIG en un termini màxim de 4 mesos de 
de la data d’adhesió. En conseqüència, l’entitat local serà compensada 
econòmicament pels costos d’emmagatzematge de les piles en les seves 
instal·lacions a partir de la data d’assumpció de la responsabilitat per part de 
l’Oficina de Coordinació de piles. 

 
Essent la primera (OPCIÓ A) l’escollida ja que és la gestió més adient pel municipi, tècnica i 
econòmicament parlant. 
 
Vist el que disposen els article 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 17 
de gener de 2011, va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Adherir-nos al conveni marc subscrit, el 26 de juliol de 2010, entre l’Agència de 

Residus de Catalunya i les Entitats Gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) 
de Residus de Piles i d’Acumuladors, i sota la opció A prevista al pacte cinquè, per tal 
de donar compliment al que exigeix el Reial decret 106/2008, de 1 de febrer, sobre 
piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, així com el Programa de 
gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i la resta de normes legals que 
siguin aplicables aquest tipus de residus.  

 
SEGON.-  Facultar la Regidora de Medi Ambient, Meritxell Ricart i Miró, per a la signatura del 

document que formalitzi els acords amb les Entitats Gestores dels Sistemes Integrats 
de Gestió (SIG) de Residus de Piles i d’Acumuladors. 



 
TERCER.-  Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària del servei de recollida selectiva de 

residus, Juan y Juan, SL. 
 
QUART.-  Comunicar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
CINQUÈ.-  Trametre l’acord i còpia dels convenis a la Direcció General d’Administració Local 

del Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 
 
 
1.7.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV- EUiA, PSC-PM,   ERC-AM I 
EL REGIDOR NO ADSCRIT, DE SUPORT  A LA PROPOSICIÓ D E LLEI CONTRA EL 
SOBREENDEUTAMENT FAMILIAR I PERSONAL PER MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA 
AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES MESURES 
NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS 
 
El senyor Canongia donà la paraula a la regidora Maite Román qui manifestà la seva gratitud 
vers els companys que es van adherir a aquesta proposta que llegida literalment deia:  
“Donar suport a les diverses proposicions de Llei contra el sobreendeutament familiar i personal 
presentades al Parlament de Catalunya per instar al Govern central que aprovi una modificació 
de la legislació hipotecària que inclogui la figura de la 
dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si 
el banc executa la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute 
(principal, més interessos i costos judicials) quedi liquidat, tal com  
succeeix en altres països de la UE, així com  s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes 
alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici o renegociar el 
deute amb possibilitat de convenir la  reducció o reordenament del pagament de  forma més 
assumible  i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi 
conviuen  i que prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel·lar o reduir el deute de les 
famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys  però que continuen 
mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit. Traslladar aquests acords al Consell 
de Ministres, i especialment al Ministeri d'Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya,  del Congrés i el Senat,  i a les associacions veïnals 
del municipi.” 
La regidora comentà que va sortir una sentència a Navarra en la qual a un propietari el banc va 
procedir a embargar-li el seu habitatge principal, portant-lo a subhasta i amb el resultat de la 
subhasta, el jutge ha entès que quedava liquidat el deute. Hem de ser conscients que al nostre 
municipi tenim algun cas d’aquestes característiques, i per això és una bona opció el fet de  
donar suport a aquesta modificació. 
 
El senyor Córcoles va prendre la paraula i digué que malauradament cada cop és més habitual 
veure situacions de desnonament com aquesta i manifestà que val la pena donar suport. 
 
Els membres del grup UIPV van demanar poder adherir-se a aquesta moció perquè estaven 
totalment a favor. 
 
Es passà a votació, essent aprovada per unanimitat. 
 
“Atès que, a partir del 2008, es produeix l’esclat de la crisi econòmica i, com a conseqüència, 
un gran increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de famílies del nostre país, 
fet al que se li ha d’afegir el sobreendeutament de les famílies com a conseqüència dels 
habitatges de propietat que havien adquirit.  
 
Atès que el creixement econòmic al nostre país en els darrers anys ha anat molt lligat al sector 
de la construcció, i en concret, de la compra d’habitatge privat, que va generar la concessió 
quasi indiscriminada de crèdits hipotecaris finançant, moltes vegades, més del 100% del valor 
dels nous habitatges.  



Atès que les entitats financeres van facilitar préstec per damunt del valor de l'habitatge a 
famílies que comprometien més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis cada vegada 
més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobre endeutaments privats més alts del 
món. 
 
Atès que les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que s’executaran més de 
350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre el 2008 i el 2010 i 
que es preveu que aquest any 2011 i  el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments 
judicials a tot l’Estat espanyol, i que només a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 50.000 
execucions hipotecàries, més del doble que el 2010. 
 
Atès que l’actual Llei Hipotecària condemna a moltes famílies en situació d’insolvència a que no 
només s'enfrontin a un procés de desnonament amb la pèrdua del seu habitatge sinó també a una 
condemna financera per la reclamació del pagament del deute per part dels bancs que en molts 
casos es tradueix en una condemna a l’exclusió social. 
 
Atès que aquesta legislació permet que les entitats financeres s'adjudiquin 
els habitatges pel 50% del valor de taxació no només és injusta sinó que no té comparativa amb 
les legislacions d'altres països del nostre entorn. 
Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es 
concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com 
l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.  
 
Atès que actualment varies  forces polítiques i  també entitats i moviments socials diversos  
estan reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en 
pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el 
lliurament de l’habitatge al creditor.  
 
Atès que, en algunes de les iniciatives legislatives  que s’han presentat al Parlament de 
Catalunya també es preveu que, per garantir el dret a l’habitatge de les persones que perdin la 
propietat del seu habitatge per l’execució de la hipoteca,  s’ampliï la possibilitat d’oferir 
propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici o 
renegociar el deute amb possibilitat de convenir la  reducció o reordenament del pagament de  
forma més assumible  i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars 
que hi conviuen. 
 
Atès que també cal demanar que el govern de l’ Estat prevegi mesures d’ajut per que es pugui 
cancel·lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els 
últims anys  però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.  
  
Per tot això, al  Ple Municipal proposo l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar suport a les diverses proposicions de Llei contra el sobreendeutament 

familiar i personal presentades al Parlament de Catalunya per instar al Govern 
central que aprovi una modificació de la legislació hipotecària que inclogui la figura 
de la 
dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si 
el banc executa la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute 
(principal, més interessos i costos judicials) quedi liquidat, tal com  
succeeix en altres països de la UE, així com  s’ampliï la possibilitat d’oferir 
propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit 
vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la  reducció o 
reordenament del pagament de  forma més assumible  i ajustada a la realitat 
econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen  i que prevegi 
mesures d’ajut per que es pugui cancel·lar o reduir el deute de les famílies que ja 



han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys  però que continuen 
mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.  

 
SEGON.-  Traslladar aquests acords al Consell de Ministres, i especialment al Ministeri 

d'Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya,  del Congrés i el Senat,  i a les associacions veïnals del 
municipi.” 

 
 
2.- SOBREVINGUTS  
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELE BRADES PER LA  JUNTA 
DE GOVERN LOCAL ELS DIES 20 i 27 DE DESEMBRE DE 201 0, 10 i 17 DE GENER DE 
2011.  
 
 
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA C ELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 274/2010, del 17/12, al 279/2010, del 23/12, i l’1/2011, del 
03/01, al 19/2011, del 19/01), (Hisenda,  el 277/2010,del 21/12,  l’ 1/2011, del 04/01, al 
15/2011, del 10/01), (Medi Ambient,  el 58/2011, del 27/12, l’1/2011, del 10/01, al 2/2011, del 
10/01), (Obres i Serveis, el 82/2010, del 22/12, l’1/2011, del 05/01, al 6/2011, del  20/01), 
(Sanitat i Consum, del 67/2010, del 21/12, al 72/2010, del 21/12, i l’1/2011, de l’11/01, al 
3/2011, del 17/01), (Urbanisme, el 137/2010, del 27/12, l’1/2011, del 04/01, a l’11/2011, del 
20/01),  (Educació, l’ 1/2011,del 13/01),  (Serveis Socials, del 28/2010, del 22/12, al 30/2010, 
del 28/12), (Joventut, l’11/2010, del 22/12), (Mobilitat, l’1/2011, del 03/01), (Imatge, l’1/2011, del 
18/01). 
 
3.3.- DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNC IONARI I DE LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.  

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
La regidora Mariana Rios va prendre la paraula per fer un aclariment en base a una afirmació 
que es va fer en la sessió plenària anterior respecte a l’arqueig de caixa que es va fer en la 
finalització de la legislatura passada. Segons les actes d’arqueig dels arxius de l’ajuntament, en 
data 15 de juny, que va ser últim dia de la passada legislatura, hi havia un total de 5.039.991,30 
euros, d’aquests diners hi havia una part important que ja estaven compromesos per ser 
destinats a l’escola bressol de Can Serra, les obres del Castell, l’accés a la C-58, la deixalleria i 
el soterrament de contenidors, per un import aproximat de 4.086.000 euros. A 31 de desembre 
de 2010, segons consta al llibre d’arqueig de caixa de l’ajuntament hi havia 4.577.850,12 euros 
dels quals compromesos estan inclosos els 3.000.000 euros de préstec demanat per a 
l’aportació de les obres de Torreblanca II, diners que a 31 de desembre encara no s’havien 
disposat.  
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El senyor Córcoles va prendre la paraula per comentar que el passat dilluns va haver-hi una 
avaria en l’enllumenat públic de gairebé tot el municipi degut a l’explosió d’un transformador a 
Can Serra, aquesta és una situació que no passa molt sovint però que quan succeeix pot ser 
problemàtica ja que el personal de l’ajuntament que és qui ha d’organitzar o dirigir tot tipus 
d’ajuda o assistència als ciutadans, sense llum no té eines per fer res. És per això que demanà 
que, d’alguna manera, es solucioni aquest problema buscant alguna partida per instal·lar de 
forma definitiva un generador d’energia a l’edifici de l’ajuntament. 
 
El senyor Canongia manifestà que va prendre nota del suggeriment i digué que és una de les 
mesures que restava pendent ja que en l’execució dels plans d’emergència ja s’havien trobat 



en situacions similars. I aprofità per manifestar que casualment van sofrir avaries els 
transformadors de Can Serra i Torreblanca I, i hi han sospitas que indiquen que els 
transformadors es van manipular, ja que al transformador de la planta de la depuradora de 
Torreblanca sí que van entrar, van descarregar el transformador, van buidar els olis i van 
recuperar tot el coure que hi havia dins del transformador i se’l van endur, aquests fets estan 
filmats i degut a que una quantitat dels olis van ser abocats a la riera de Sant Jaume, els 
mossos d’esquadra van aixecar acta dels fets i s’estava investigant si els altres transformadors 
també van ser manipulats. Respecte a l’altre tema ja s’ha demanat pressupost per comprar un 
transformador urgentment que abasteixi a l’ajuntament i al servei de telefonia. 
 
El senyor Sergi Juzgado del grup UIPV manifestà que fa dos mesos van presentar una 
instància sol·licitant una certificació del secretari, i donà còpia de la instància a l’equip de 
govern, i en data d’avui encara no tenien cap resposta i ens agradaria saber quan podrem 
disposar d’aquesta certificació. 
 
El senyor Canongia afirmà que rebrien resposta a la seva sol·licitud. 
 
El regidor Salvador Martin comentà que l’altre dia a la comissió van demanar què estava 
passant amb unes parcel·les que hi havia a Torreblanca II on s’estaven abocant runes i ens van 
dir que estaven autoritzats perquè només eren de deposició, però al dia següent ens van trucar 
veïns per informar-nos que continuaven abocant runes i que fins i tot s’estaven compactant, jo 
vaig fer fotografies dels fets i vaig portar-les a la policia local ja que considerava que s’estava 
fent un delicte ecològic. Per tot això, voldríem saber quina actuació s’ha portat a terme. 
 
El regidor Gibert intervingué i digué que referent al tema de l’aigua del Fresno hi ha una gran 
preocupació per part del veïnatge. No fa gaire jo vaig preguntar a l’equip de govern la situació 
d’aquest tema i em van dir que estava encallat ja que no s’arribava a cap acord amb els veïns, 
sabem que us van presentar un conveni però tot i així han demanat al nostre grup que us 
tornem a fer entrega d’aquest conveni, la qual cosa farem si ho accepten, tanmateix tenim 
coneixement que al Fresno ja hi ha una font amb un cartell posat pels veïns que indica “aigua 
no potable”, cosa que finalment no serà responsabilitat dels veïns si no de l’ajuntament. La 
sensació que tenim des de la oposició es que no hi ha gaire voluntat per part de l’ajuntament 
d’arribar a un acord. 
Per altra banda se’ns ha comunicat que l’ajuntament ha agafat un bufet d’advocats per tramitar 
aquest tema, i creiem que aquest ajuntament ja té un servei jurídic i un secretari que és 
advocat, i degut a que estem vivint èpoques d’austeritat i moments complicats no es fomenta 
agafar cap bufet d’advocats i menys per una cosa que entenem que és senzilla, és posar-se 
d’acord a uns veïns del Fresno, que son gent humil, honesta, molt fàcil de entendre-s’hi i bona 
gent, per això no entenem com ha de ser tan complicat fins al punt de que en aquest 
ajuntament no hi hagi una interlocució directa amb els veïns si no que s’hagi de contractar un 
bufet d’advocats de Barcelona, la meva pregunta és, què costa aquest bufet d’advocats? Per 
acabar els hi donaré aquest conveni que ens han fet arribar els veïns del Fresno i els hi 
demanem que facin les gestions tan ràpidament com puguin i si pot ser ja que tenim un 
secretari que és advocat, prescindeixin del servei d’advocats i facin treballar al secretari que 
per això està. 
La regidora Laura Sánchez digué que en referència al tema de Torreblanca II, és cert que 
vostès van comentar fa un temps els abocaments als terrenys de Torreblanca 2000, és cert que 
jo en aquell moment els vaig dir que el coneixement que tenia l’ajuntament era que per una 
banda hi havia una zona de materials abocats que es traslladaven i que, per altra banda, es 
feia un reblert de terres on sí que tenen barrejats trossos de materials però vem fer un 
requeriment a l’empresa perquè ens aportessin albarans i certificats d’abocaments des de el 
mes de novembre aproximadament i ens van aportar uns certificats de 1.500 kgs de runa i 
alhora en llibre d’actes es va fer constar que faríem una cata, convidant a la oposició, i si es 
determinava que hi havien hagut aquests abocaments evidentment els hi requerirem que els 
retiressin. La normativa pel que respecta a les zones de protecció paisatgística permet fer 
reblerts de terres per camps de conreus per finalitats agrícoles. 
Pel que fa al tema de l’aigua del Fresno sempre havíem dit als veïns que l’ajuntament 



assumiria aquesta gestió, però no a qualsevol preu, d’entrada, i per part dels veïns, entossudir-
se a dir que no volen cedir a l’ajuntament la propietat d’unes parcel·les que en el futur seran 
municipals perquè seran de serveis tècnics perquè així ho diu el PERI actual, ens sembla que 
és una postura que realment no porta a res perquè en definitiva, si la por que té la gent del 
Fresno és que en el moment que l’ajuntament assumeixi la gestió pugui fer una concessió a un 
tercer de la gestió de l’aigua i que es pugi fer un negoci amb aquella aigua, no té cap sentit 
perquè en definitiva la propietat ha de ser municipal perquè la gestió la pugi fer l’ajuntament, i 
per altra banda, el dia que es faci la urbanització del Fresno i la reparcel·lació ho serà 
igualment. Per altra banda, vostès parlen d’un conveni, el nostre secretari ha treballat en 
aquest tema i l’anterior secretari també, val a dir, que l’anterior secretari va posar les coses molt 
més estrictes i molt més dificultoses que l’actual, que les ha posat molt més fàcil i que abans de 
l’estiu de 2010 ja van arribar a un acord en que la major part de la gent del Fresno, 27 o 28 
propietaris que tenien registrada la seva part indivisa del pou i del dipòsit, en que l’ajuntament 
assumia les despeses de notari per fer la cessió, van quedar que farien una assemblea el 27 
de juny i que ens portarien l’acord de l’assemblea a l’ajuntament i això tiraria endavant, ells no 
van complir la seva paraula, van fer l’assemblea i no van portar l’acord, posteriorment el senyor 
secretari va presentar un conveni amb les condicions mínimes bàsiques per arribar a un acord i 
ells van afegir una quantitat de requisits que no són necessaris en absolut ja que la 
responsabilitat definitiva és d’ells perquè son propietaris i són autogestionaris i per tant no 
poden derivar la seva responsabilitat a l’ajuntament, ells han de ser tractats en tots els sentits 
com la resta d’usuaris de la xarxa pública d’aigua, no poden tenir altres preus ni poden dir que 
no els hi repercutim inversions. Per altra banda jo en el seu dia al senyor Rebollo li vaig dir que 
no es gastessin diners en advocats perquè no val la pena, i també he de dir que encara no 
tenim les dades tècniques econòmiques administratives i les hem demanat per tant no sé qui 
està posant les pegues, crec que nosaltres ho estàvem posant molt més fàcil amb l’actual 
secretari que amb l’anterior. El bufet d’advocats que vostès comenten, no s’ha contractat 
específicament pel Fresno, és un bufet amb qui es treballa puntualment per qüestions 
urbanístiques i el tema del Fresno és un tema urbanístic molt important, i l’actual bufet cobra 
exactament el mateix que cobrava l’antic bufet d’advocats. 
S’ha convocat una reunió informativa per aquest diumenge amb tots els propietaris del Fresno 
perquè tothom senti de primera mà el que hem d’explicar i poder arribar a un acord. 
 
El senyor Canongia comentà que esperava poder arribar a un acord amb els propietaris del 
Fresno a partir de la reunió de diumenge. I manifestà que explicaria perquè l’antic advocat 
havia deixat de prestar serveis a l’ajuntament en comissió informativa.  
 
El senyor Canongia donà la paraula al regidor Salvador Martín qui digué, referent al tema dels 
abocaments a les parcel·les de Torreblanca 2000, que la normativa urbanística del nostre pla 
general diu que no es pot modificar el mantell vegetal, i que només es permetran les 
explotacions agrícoles existents amb l’autorització expressa de l’ajuntament i del Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, en cap moment diu que es podran abocar terres. 
 
El regidor Antoni Massana i digué que si s’han de treure les terres es trauran però que vostès 
fins i tot les volien requalificar. 
 
El senyor Martín comentà que era cert que les volien requalificar però era per estalviar diners 
als veïns del projecte d’urbanització de Torreblanca II.  
 
La regidora Meritxell Ricart informà que s’havia fet el requeriment per iniciar el tràmit 
corresponent i el mateix procediment decidiria què es pot quedar i què no, ja que han de ser els 
tècnics qui han de decidir-ho. 
 
El senyor Canongia explicà que recentment al Palà s’havia fet una reparació i un veí s’havia 
queixat de que s’havien fet abocaments en una parcel·la i es va procedir a netejar-ho tot, per 
tant tal i com s’havia fet aquesta neteja es netejaran aquestes de les que es parlen. I afirmà 
que no es van tramitar les autoritzacions per procedir a fer els abocaments i és per aquest 
motiu que requereix que iniciïn els tràmits corresponents o que procedeixin a netejar els 



terrenys. 
 
El senyor Gibert reiterà la seva opinió sobre la falta de diàleg de l’actual equip de govern amb 
els ciutadans i el trencament de comunicació amb les associacions de veïns. 
 
El senyor Canongia donà per finalitzat el Ple. 
 
 

 
Essent les vint i una hores trenta 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, 
 
 
 
 
 
 
 Carles Canongia i Gerona Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 
 

 

 

 

 

 


