
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 24 DE 
FEBRER DE 2011  

 
 

Vacarisses, 24 de febrer 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 C ELEBRADA EL DIA 27 DE 

GENER DE 2011. 

Sense debat es passà a votació i quedà aprovada per unanimitat dels regidors assistents. 

 
1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA PER L’APRO VACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIES DE CREDITS  I DE 
MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

 

El senyor Salvador Martin demanà fer un aclariment sobre la darrera comissió ja que només es 
va informar de la existència de dos subvencions, la dels Amics de Sant Salvador de les 
Espases de  400 euros i la de l’Associació de Dones de Vacarisses per un import de 1.060 
euros i ara veiem que hi ha una altra per l’Institut Català d’Ornitologia de 3.000 euros, una per 
Objectiu Natura Associació de Fotògrafs de Natura de Catalunya de 800 euros i una altra 
d’Associació Amics de la Natura i volíem que se’ns expliqués això. 

La regidora Meritxell Ricart intervingué i donà la raó al senyor Martin explicant que amb l’Institut 
Català d’Ornitologia no és el primer any que es fa aquest conveni, ells tenen una base 
d’anellament al Puig Ventós per controlar la població d’aus, aquesta base abans estava 
mantinguda per la Fundació Territori i Paissatge però ja des de l’any passat ens van demanar 



col·laboració perquè la fundació els tallava la subvenció i vam creure interessant poder 
continuar amb aquest treball i ells per la seva part es van comprometre a fer tallers el dia del 
Medi Ambient i a les escoles. Objectiu Natura també estan fent tallers a les escoles, als Amics 
de Sant Salvador de les Espases ja els coneixeu i els Amics de la Natura de Vacarisses, el que 
fan és restaurar les fonts que hi ha al municipi, les arreglen i les mantenen. 

A continuació es passà a votació, essent aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

“Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada ordinària celebrada el  23 de desembre de 
2010  va aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2011, així com 
les seves bases d’execució, el qual va esdevenir aprovat definitivament amb caràcter automàtic  
en data 29 de gener de 2011 desprès d’haver transcorregut el període d’informació pública 
sense que es presentes cap reclamació o al·legació. 
 
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 
les entitats següents, algunes de les quals  figuren inscrites al Registre d’Entitats :  
 
INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA (no inscrita al RE) 
OBJECTIU NATURA, ASSOCIACIÓ DE FOTÒGRAFS DE NATURA DE CATALUNYA  
AMICS DE SANT SALVADOR DE LES ESPASES 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA NATURA DE VACARISSES 
ASSOCIACIÓ DONES 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 14 de febrer de 2011  va 
dictaminar favorablement,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar  inicialment la modificació de crèdits per transferència de crèdits. 
 
 
BAIXES 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT euros 

172.480.02 4.500,00 
231.480.04 1.060,00 
TOTAL 5.560,00 
 
ALTES 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE IMPORT 
euros 

172.480.04 INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA 3.000,00 
172.480.05 OBJECTIU NATURA, ASSOCIACIÓ DE FOTÒGRAFS 

DE NATURA DE CATALUNYA  
800,00 

172.480.06 AMICS DE SANT SALVADOR DE LES ESPASES 400,00 
172.480.07 ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA NATURA DE 

VACARISSES 
300,00 

231.480.03 ASSOCIACIÓ DE DONES DE VACARISSES 1.060,00 
 TOTAL 5.560,00 

 
SEGON.-  Aprovar inicialment la modificació de  les bases d’execució del pressupost de 

l’exercici 2011 incorporant l’Annex 1, comprensiu de la relació nominativa de les 
entitats ciutadanes inscrites al registre d’entitats municipals, a més d’altres,  que 
són beneficiaries de subvenció, la que ara en és 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.” 

 
 
1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’INTERPOSAR RECURS C ONTENCIÓS-

ADMINISTRATIU I NOMENAMENT D'ADVOCAT DEFENSOR 
 
Sense debat es passà a votació, essent aprovada per unanimitat dels assistents. 



“Vist l’acord del Jurat d’expropiació de Catalunya, adoptat en sessió de 17 de desembre de 
2010, notificat a l’Ajuntament en data 14/01/2011 (núm. de registre d’entrada 193), pel qual es 
determina el justpreu corresponent a l’expropiació de la finca de referència cadastral 
9770508DG0097S0000UO, situada al C/ Del Pou, propietat dels Srs. Pedro i Dolores Pagès 
Figueras, en l’import de 138.766,23 € (exp. del Jurat 8024-10). 
 
Atès que contra l’esmentat acord es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
màxim de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 
 
Atès els informes jurídic i tècnic que obren a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i l’article 52.2.k) 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, fent ús de les atribucions que li 
són conferides al Ple per la legislació vigent. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials reunida el dia 14 de febrer de 2011 va 
dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 

A C O R D 

PRIMER.-  Interposar recurs contenciós-administratiu contra l’acord del Jurat d’expropiació de 
Catalunya, adoptat en sessió de 17 de desembre de 2010, pel qual es determina el 
justpreu corresponent a l’expropiació de la finca de referència cadastral 
9770508DG0097S0000UO, situada al C/ Del Pou, propietat dels Srs. Pedro i 
Dolores Pagès Figueras, en l’import de 138.766,23 € (exp. del Jurat 8024-10). 

 
SEGON.-  Nomenar per a la nostra defensa a Bufet Garrigosa, SLP i per a la nostra 

representació processal a la Procuradora dels Tribunals Sra. Asunción Vila Ripoll. 
 
TERCER.-  Notificar la present resolució als interessats.” 
 
 

1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’A CCEPTACIÓ DE CESSIÓ AMB 
CONDICIÓ NO ONEROSA 

 
Sense debat es passà a votació, essent aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
“En data 29 de novembre de 2010, registre d’entrada núm. 5417, el senyor Javier Oriach Ribe, 
en nom i representació de CLUB ESPORTIU JA-51 DE VACARISSES, com a propietaris de la 
Unitat d’Actuació 3 del centre urbà de Vacarisses, presenta una proposta d’urbanització bàsica 
del sector, la qual implica reduir la quantia del sòl privat i augment de sòl públic. 

D’aquesta proposta ajust entre el planejament general vigent i el projecte d’urbanització es 
deriva la cessió gratuïta de part del bé de titularitat privada destinat a xarxa viària. 

Vist l’informe tècnic, emès en data 7 de desembre de 2010, amb el contingut literal següent: 

 

“ 0. Antecedents. 
En data 29 de novembre de 2010, l’entitat Club Esportiu JA-51 de Vacarisses com a propietaris 
de l’esmentada Unitat d’Actuació , ha presentat una proposat d’urbanització  bàsica del sector . 
 
Aquest projecte bàsic d’urbanització (U.A.3)  ha estat redactat per l’arquitecte Daniel J.Vidal i 
Rusiñol i te un pressupost de  90.100,- €   P.E.M. 
 



1. La U.A. 3 segons el PGO vigent. 
 
Quadre de superfícies: 
 

- Clau 2 Ciutat Jardí Semi-intensiva.............................. 1,760,-   m2 
- Clau 8 Equipament privat.............................................4.991,-   m2 
- Clau VL Vialitat.............................................................1.640,-   m2 

 
Superfície total sector.........................................................8.391,-  m2 

 
2. Proposta 
 
Quadre de superfícies: 
 

- Clau 2 Ciutat Jardi-intensiva ........................................1.760,-    m2 
- Clau 8 Equipament privat.............................................4.974,60  m2  (*) 
- Clau VL Vialitat. Local ................................................ 1.656,40  m2  (*) 

 
     Superfície total sector......................................................... 8.391,-    m2 
 
Com es pot veure la proposta que fa el Projecte d’Urbanització  implica  reduir  la quantia de sol  
privat i augmentat  el sòl públic: 
 
Sòl privat: 
 

- Clau 8 Equipament Privat.............. – 16,40 m2 
- Clau 2 Ciutat Jardí-intensiva.........      0       m2 

 
Total reducció sòl privat..............................- 16,40 m2. 
 
Sòl Públic  
 

- Clau VL Vialitat Local........................+ 16,40 m2 
 
Total augment del sòl públic ...................  + 16, 40 m2 
 
En conclusió es proposa un augment dels sòl públic de 1% del que hi havia previst  per el 
planejament. 
 
Aquest ajust  entre el planejament i el projecte d’urbanització, ve donat per  que el projecte 
d’urbanització proposa que el trànsit dels carrers implicats en el sector (carrer del Turó Moliné i 
de la Font de Can Domingo)  siguin tal sols per a vianants.    
Aquesta decisió implica crear un punt de gir pels vehicles que venen del carrer del Turó Moliner 
des del sector de Torreblanca II. 
 
La creació d’aquest punt de gir obliga a ajustar el propi vial  a una nova proposta . 
 
3. Execució  per  Fases   
 
El present projecte d’urbanització proposa que la seva execució sigui en dues fases 1ª i 2ª, per 
un tema de viabilitat econòmica. 
Aquesta execució per fases no implica cap desenvolupament parcial  de l’aprofitament 
urbanístic del sector , i per tant s’ha d’entendre com un primer pas d’uns treballs que cal  
executar prèvia o paral·lelament  al aprofitament de la unitat d’actuació UA-3. 
 
 



 
Vist que: 
 

- La proposta d’urbanització de la unitat d’actuació UA-3, està prevista en el Pla General 
Municipal d’Ordenació de Vacarisses, com a condició prèvia al desenvolupament 
d’aquesta unitat. 

 
- L’ajust que proposa el Projecte Urbanització  és de un 1% del que hi havia previst per 

el planejament , i és en tot cas, a favor del sòl públic. 
 

- L’alteració que proposa aquest projecte d’urbanització respecta al planejament vigent, 
no es considera substancial. 

 
 

Conclusió: 
 
Cal informar favorablement la 1ª fase del Projecte Bàsic d’Urbanització de la  Unitat d’actuació 
UA-3  situada entre el carrer de la Barceloneta  del Centre Urbà i el sector de Torreblanca II,  
per tal de que es tramiti la seva aprovació i la posterior redacció del Projecte Executiu.” 
 

Examinat l’informe tècnic es dedueix la conveniència d’adquirir el bé que es proposa cedir, 
consistent en 92,20 m2. de superfície, qualificada actualment com a clau 8, que termeneja al 
nord amb la finca propietat del Club Esportiu, a l’Est amb la parcel.la de referència cadastral 
0163310, i a la resta de punts cardinals amb el domini públic municipal constitutiu del carrer del 
Turó del Moliner. L’esmenda superfície que se cedeix es part de la parcel.la de referència 
cadastral  0163301 DG1006S 0001 OG, situats al carrer de la Font de Can Domingo núm. 8   , 
amb una superfície registral de 4.991,00 m2, inscrita al registre de la Propietat de Terrassa 
número 3, finca núm. 4767, al Volum 2797, llibre 48, foli 123. 

Atès que examinat l’expedient incoat per l’adquisició de sòl gratuït que ofereix CLUB 
ESPORTIU JA-51 DE VACARISSES,  amb la condició no onerosa consistent en l’aprovació de 
l’atermenament de la pròpia finca de referència cadastral 0163301 DG1006S 0001 OG, i en 
base a l’informe tècnic aquest es considera d’interès per  la Corporació municipal. 
 
Vist que l’article 206.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, preceptua que els ens locals tenen capacitat jurídica plena per 
adquirir  tota classe de béns i drets 
 
Vist que segons l’article 29.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels 
ens locals, els ajuntaments poden adquirir béns per qualsevol mitjà legítim conforme a 
l’ordenament jurídic.  
 
Vist el que disposa l’article 206.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.   
 
Vist que l’article 244.c del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme,  no cal llicència de parcel.lació ni declaració d’innecessarietat si la segregació 
de terrenys es produeix amb l’objecte de procedir a la cessió de terrenys destinats a la xarxa 
viària,  la qual es podrà dur a terme mitjançant escriptura pública o acta administrativa atorgada 
per les persones propietàries i l’Ajuntament, segons disposa l’article 124.1.b) de l’esmentat text 
legal. 
 
Vist que  l’article 31.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens 
locals determina que la competència per a l’adquisició dels béns i drets municipals correspon a 
l’Alcalde si l’adquisició és incondicional i al Ple si hi ha condicions.      
 



Atès que en data 31 de gener de 2011 es signà Conveni de Cessió, com a Acta Administrativa 
de cessió que formalitza la voluntat de les parts, condicionant la seva validesa i eficàcia a 
l’acord de ratificació per part del Ple de la Corporació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 14 
de febrer de 2010, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 

 
PRIMER.-  Ratificar el Conveni de Cessió , signat en data 31 de gener de 2011, com a Acta 

Administrativa de cessió  amb condició no onerosa, efectuada pel CLUB 
ESPORTIU JA-51 DE VACARISSES a l’Ajuntament de Vacarisses, consistent en 
92,20 m2 de superfície corresponent a part de la finca de referència cadastral 
0163301 DG1006S 0001 OG, situats al carrer de la Font de Can Domingo núm. 8  
d’aquest municipi, per a destinar-la a xarxa viària. 

 
SEGON.-   Disposar l’acompliment de la condició no onerosa imposada pel cedent consistent 

en l’aprovació de l’atermenament de la pròpia finca de referència cadastral 
0163301 DG1006S 0001 OG amb la vialitat existent de titularitat municipal, seguint 
el procediment administratiu preceptiu. 

 
TERCER.-  Facultar el Sr. Alcalde  perquè subscrigui els documents públics i privats que 

resultin necessaris per fer efectiu el present acord. 
 
QUART.-  Inscriure el bé cedit a l’inventari de béns municipal d’acord amb l’article 102 del 

reglament de patrimoni dels ens locals.” 
 
 
1.5.-  PROPOSTA  DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ATE RMENAMENT DE LA FINCA DE 

REFERÈNCIA CADASTRAL 0163301 DG 1006S 00101 OG DE T ITULARITAT DEL CLUB 
ESPORTIU JA-51 DE VACARISSES 

 
Sense debat es passà a votació, essent aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
“En data 29 de novembre de 2010, registre d’entrada núm. 5417, el senyor Javier Oriach Ribe, 
en nom i representació de CLUB ESPORTIU JA-51 DE VACARISSES, com a propietaris de la 
Unitat d’Actuació 3 del centre urbà de Vacarisses, presenta una proposta d’urbanització bàsica 
del sector, la qual implica reduir la quantia del sòl privat i augment de sòl públic. 

D’aquesta proposta ajust entre el planejament general vigent i el projecte d’urbanització es 
deriva l’atermenament entre el bé de titularitat privada i la vialitat existent de titularitat pública. 

Vist l’informe tècnic, emès en data 7 de desembre de 2010, amb el contingut literal següent: 

“ 0. Antecedents. 
En data 29 de novembre de 2010, l’entitat Club Esportiu JA-51 de Vacarisses com a propietaris 
de l’esmentada Unitat d’Actuació , ha presentat una proposat d’urbanització  bàsica del sector . 
 
Aquest projecte bàsic d’urbanització (U.A.3)  ha estat redactat per l’arquitecte Daniel J.Vidal i 
Rusiñol i te un pressupost de  90.100,- €   P.E.M. 
 
1. La U.A. 3 segons el PGO vigent. 
 
Quadre de superfícies: 
 

- Clau 2 Ciutat Jardí Semi-intensiva.............................. 1,760,-   m2 
- Clau 8 Equipament privat.............................................4.991,-   m2 



- Clau VL Vialitat.............................................................1.640,-   m2 
 

Superfície total sector.........................................................8.391,-  m2 
 
2. Proposta 
 
Quadre de superfícies: 
 

- Clau 2 Ciutat Jardi-intensiva ........................................1.760,-    m2 
- Clau 8 Equipament privat.............................................4.974,60  m2  (*) 
- Clau VL Vialitat. Local ................................................ 1.656,40  m2  (*) 

 
     Superfície total sector......................................................... 8.391,-    m2 
 
Com es pot veure la proposta que fa el Projecte d’Urbanització  implica  reduir  la quantia de sol  
privat i augmentat  el sòl públic: 
 
Sòl privat: 
 

- Clau 8 Equipament Privat.............. – 16,40 m2 
- Clau 2 Ciutat Jardí-intensiva.........      0       m2 

 
Total reducció sòl privat..............................- 16,40 m2. 
 
Sòl Públic  
 

- Clau VL Vialitat Local........................+ 16,40 m2 
 
Total augment del sòl públic ...................  + 16, 40 m2 
 
En conclusió es proposa un augment dels sòl públic de 1% del que hi havia previst  per el 
planejament . 
 
Aquest ajust  entre el planejament i el projecte d’urbanització, ve donat per  que el projecte 
d’urbanització proposa que el trànsit dels carrers implicats en el sector (carrer del Turó Moliné i 
de la Font de Can Domingo)  siguin tal sols per a vianants.    
Aquesta decisió implica crear un punt de gir pels vehicles que venen del carrer del Turó Moliner 
des del sector de Torreblanca II. 
 
La creació d’aquest punt de gir obliga a ajustar el propi vial  a una nova proposta . 
 
3. Execució  per  Fases   
 
El present projecte d’urbanització proposa que la seva execució sigui en dues fases 1ª i 2ª, per 
un tema de viabilitat econòmica. 
Aquesta execució per fases no implica cap desenvolupament parcial  de l’aprofitament 
urbanístic del sector, i per tant s’ha d’entendre com un primer pas d’uns treballs que cal  
executar prèvia o paral·lelament  al aprofitament de la unitat d’actuació UA-3. 
 
Vist que: 
 

- La proposta d’urbanització de la unitat d’actuació UA-3, està prevista en el Pla General 
Municipal d’Ordenació de Vacarisses, com a condició prèvia al desenvolupament 
d’aquesta unitat. 

 



- L’ajust que proposa el Projecte Urbanització  és de un 1% del que hi havia previst per 
el planejament , i és en tot cas, a favor del sòl públic. 

- L’alteració que proposa aquest projecte d’urbanització respecta al planejament vigent, 
no es considera substancial. 

 
Conclusió: 
 
Cal informar favorablement la 1ª fase del Projecte Bàsic d’Urbanització de la  Unitat d’actuació 
UA-3  situada entre el carrer de la Barceloneta  del Centre Urbà i el sector de Torreblanca II,  
per tal de que es tramiti la seva aprovació i la posterior redacció del Projecte Executiu.” 
 
Atès que l’ajuntament té entre d’altres prerrogatives, segons disposa l’article 8.1e) en relació 
amb l’article 226 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i 136 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de patrimoni 
dels ens locals, la de promoure i executar l’atermenament dels béns de la seva titularitat i els 
de les persones particulars quan els seus límits siguin imprecisos o sobre els quals existeixin 
indicis d’usurpació.  

D’acord amb que estableix l’article 226.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’atermenament ha d’ajustar-se allò que disposen els articles 50 a 54 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.   

Examinat l’informe tècnic es dedueix la conveniència de practicar l’atermenament de la següent 
parcel·la:  

Finca enclavada en l’actual parcel·la cadastral número  0163301 DG1006S 0001 OG, situada al 
carrer de la Font de Can Domingo núm. amb una superfície registral de 4.991,00 m2, inscrita al 
registre de la Propietat de Terrassa número 3, finca núm. 4767, al Volum 2797, llibre 48, foli 
123, la qual es descriu de la forma següent: 

“Porción de terreno que en el vigente Pla General de Ordenación de Vacarisses està calificado 
como zona de equipamientos (clave 8) de superficie 4.991 metros cuadrados. LINDA: al Norte, 
con camino o vial de la mayor de que se segrega; Este, parte con EXPLOTACIONES 
TORREBLANCA, S.A. de Fidel Puig y Pilar Cancer y parte con finca de referencia catastral 
0163302; al Oeste con camino o vial de la mayor finca de que se segrega, teniendo la finca 
segregada su entrada por el linde Oeste y Sur con finca de referencia catastral 0163310” 
 
Atès que s’ha justificat l’atermenament que es proposa, descrita la finca, acreditat el títol de 
propietat, i emès certificat del Registre de la Propietat de Terrassa núm 5 garantint que es troba 
lliure de càrregues o gravàmens. 

Atesa l’avinença de les parts per a dur a terme les operacions d’atermenament, i essent CLUB 
ESPORTIU JA-51 DE VACARISSES l’únic interessat, de conformitat amb el previst a l’article 
141 del Reglament de patrimoni dels ens locals, en data 31 de gener de 2011 es practica 
l’atermenament que consisteix en fixar amb precisió els termes de la finca, les parts aproven i 
donen el seu consentiment a les fites ,de la qual cosa se n’estén l’Acta corresponent que es 
signada per tots els reunits. 

Vist el que disposen els article 142 a 146 del  Reglament de patrimoni dels ens locals. 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 14 
de febrer de 2010, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar l’atermenament de la finca de referència cadastral 0163301 DG1006S 
0001 OG, situada al carrer de la Font de Can Domingo núm. 8 , d’acord amb l’acta 
aixecada en data 31 de gener de 2011. 

 



SEGON.-  Sol·licitar la inscripció al Registre de la Propietat de l’atermenament administratiu 
degudament aprovat.  

 
TERCER.-  Facultar l’alcalde a signar tots els documents que siguin necessaris per executar 

els acords anteriors. 
 
QUART.-   Notificar aquest acord als interessats i publicar-lo al BOP i al tauler d’anuncis de 

l‘Ajuntament.” 
 
 
1.6.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’ACCEPTA CIÓ DE SUBVENCIÓ 

ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALIT AT, ALS 
AJUNTAMENT TITULARS DE LLARS D’INFANTS, PER L’ESCOL ARITZACIÓ DE 
NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS QUE ES TROBIN EN SITUACI ONS 
SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES CURS 2010-2011. 

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

Mitjançant el decret de la regidora d’Educació núm.21/2010, de 13 de setembre de 2010 , es va 
resoldre acollir-nos a la convocatòria de subvencions esmentada. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 30 de setembre de 2010, 
va acordar 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. 
 
En data 16 de desembre de 2010, la directora general d´ Atenció a la Comunitat Educativa ha 
resolt la convocatòria publica per a la concessió d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants 
corresponents al primer termini, per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es 
troben en situacions socioeconòmiqes desfavorides, atorgant al nostre municipi la quantitat de 
15.435,00 € .  
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
14 de febrer de 2011, va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-   Acceptar l’ajut atorgat pel Departament d’Educació per l´ import de 15.435,00 € pel 

curs 2010-2011, en concepte de subvenció per a l’escolarització de nens i nenes 
de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioecòmiques desfavorides curs 2010-
2011. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament.” 
 
 
 
 



1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP M UNICIPAL D’UNIÓ 
INDEPENDENT PER VACARISSES, DE CREAR UNA COMISSIÓ P ER LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE TORREBLANCA II 

 
El senyor Gibert va prendre la paraula i llegí literalment la moció, a continuació comentà que el 
seu grup demanava la creació d’aquesta comissió ja que aquest tema s’ha parlat en altres 
sessions plenàries i amb l’experiència que teniem a Vacarisses d’haver urbanitzat altres 
sectors, havíem observat una sèrie de coses que no ens semblaven correctes i a més, 
aquestes modificacions no han passat pel ple, hi ha un projecte reformat que el tècnic ha 
passat a l’ajuntament però que no ha passat pel ple, aquestes modificacions són molt 
importants i suposen un estalvi de més de 3.000.000 euros i  pensem que es mereix un tracte 
de debat i d’informació amb els veïns afectats que són els que estan pagant, i han de saber el 
perquè i els motius d’aquestes modificacions, i pensem que si hi ha un estalvi, aquest hauria 
d’afavorir a les dues últimes certificacions que queden i que revertís clarament i directament en 
els veïns, per part de l’oposició manifestàvem la manca d’informació, ja sabem que vostès 
havien passat uns papers on deien que tot el que dèiem nosaltres era mentida però us 
agrairíem que ho demostréssiu amb números, perquè és molt fàcil enviar una carta i dir que tot 
el que explicàvem nosaltres era mentida, i nosaltres ens basem en números, hem mirat el 
projecte partida per partida i resulta que hi ha una sèrie de coses que no es fan i a més el 
regidor competent ens va confirmar que tampoc hi havia modificacions ni desviacions, per tant 
l’estalvi de 3.000.000 euros passa a ser directament estalvi dels veïns. 
 
El senyor Corcoles va prendre la paraula i digué que aquesta moció li hauria semblat correcta 
si s’haguessin proposat una sèrie de tècnics, un nomenat per part de l’ajuntament, un pels 
veïns i un tercer per desfer qualsevol empat, per fer l’anàlisi del projecte i un cop fet aquest 
anàlisi sí que podríem dir si hi ha estalvi o no i parlar-ne quan s’acabés l’obra, tampoc no és 
gaire clar que hi puguin haver-hi estalvis, la moció estava bé perquè intentava defensar els 
interessos dels veïns però per una altra part intentava defensar els interessos del grup UIPV 
per demostrar interès per les obres i aconseguir vots per les properes eleccions, i a la vista 
d’això si no es produeix el nomenament d’uns tècnics independents, jo m’abstindré. 
 
Intervingué la regidora Laura Sánchez en nom de tot l’equip de govern dient que estaven 
sorpresos ja que el grup UIPV estava qüestionant la feina d’uns tècnics que estaven contractats 
per defensar els interessos dels veïns i de l’ajuntament, per altra banda aquests interessos es 
defensen sent honestos i dient la veritat. Les modificacions d’aquest projecte no donàven lloc a 
un projecte modificat perquè aquestes modificacions són molt clares, acceptades i signades en 
un acord per totes les parts, dit això és una gran falsedat dir que aquestes modificacions 
signifiquen 3.000.000 euros d’estalvi. Ara repassarem una per una totes les partides i 
entendran que, malgrat la seva voluntat de fer una direcció paral·lela de l’obra quan ja s’havien 
executat 2/3 d’aquesta, el que estan dient ara son mitges veritats. Dir que a 1/3 de l’obra no es 
posaran contenidors soterrats es una barbaritat. 
Vostès s’havien pres una molèstia en fer una feina i en fer uns números però que realment són 
molt poc ajustats a la realitat entre altres coses perquè vostès no són qui estaven gestionant 
l’obra i no tenen tota la informació ni s’han molestat en tenir-la tampoc, vem fer una reunió 
monogràfica sobre les obres de Torreblanca II en cert moment, se’ls va donar una quantitat 
d’informació que veig que quan els interessa l’han aplicat i quan no els interessa no l’han 
aplicat, en primer lloc, primera partida que analitzen; transport de terres o runes abocador, 
donen per fet que no hi ha hagut ni un sol transport de terres o runes a l’abocador i parlen del 
100% no executat, això es rotundament fals, encara estem en fase d’execució d’obra i per tant 
hi ha una gran quantitat de carrers on s’ha de buidar terres tot i això tenim albarans justificats 
per 163.000 euros. Punt dos; murs: sí que es certa la quantitat de murs que diuen que s’ha 
executat actualment però això no vol dir que la resta no s’acabi per executar. Punt tres; pont de 
la font de Sant Pere: això sí que es cert i és real perquè ja vem explicar en el seu dia a la 
oposició i als veïns, que no es podria executar perquè cap empresa oferia garanties per poder 
accedir amb les bigues per executar aquell pont, es va fer una segona opció avalada per l’ACA 
que va ser el pontó amb els caixons que travessaven la riera i això sí que implica un estalvi 



d’aproximadament 66.000 euros. Punt quatre; excavacions i replens: insisteixo, tenim encara 
1/3 d’obra per finalitzar, i més aviat tindrem un sobre cost en aquest punt, i si hi ha una mica 
d’estalvi finalment serà pel canvi de criteri en el projecte. Cunetes prefabricades: parlaven 
també d’un estalvi que no s’ha executat al 100%, son temes d’acabament d’obra i per tant fins 
al final d’obra no sabrem què passa, també cal dir que hi hauran algunes cunetes i alguns 
trams que no es podran executar finalment perquè els topogràfics no quadren des de l’inici i per 
tant els carrers es replantegen cada dia i sobre la marxa, per tant és molt difícil d’entrada que 
els amidaments coincideixin perquè el topogràfic que es va fer al 2001 no quadra ni amb 
planimetria ni amb alçades per tant s’està refent de dalt a baix. Punt número sis; arquetes de 
cuneta, això amb tota probabilitat s’incrementarà perquè s’afegiran reixes d’inbornals que 
considerem que son necessàries, per tant aquí tampoc hi haurà estalvis, tema bordillos, és cert 
que al fer la plataforma en un sol nivell, comporta un estalvi en matèria de bordillos de 306.000 
euros, que és el 90% del total previst, perquè hi han trams on les voreres sí s’aixequen i per 
tant sí hi hauran bordillos, però, si per una banda ens estalviem 300.000 euros en bordillos, per 
altra banda, vostès son coneixedors que el projecte no havia inclòs el formigonat de la base del 
panot de les voreres, i això és una partida equivalent a aquests 300.000 euros. Punt número 
vuit; vorada bústia, sí que es cert que al fer plataforma en un nivell no es faran, només en 
alguns casos molt concrets. Punt número nou; vorada jardí, també és un tema d’acabats i fins a 
final d’obra no es terminarà. Punt número deu; vorada americana, això sí que és cert que ens 
ho estalviem, perquè no tenim voreres aixecades, no hi ha passos de vianants aixecats. Punt 
número onze; bordillos montables de passos de vianants, també és cert que això és un estalvi. 
Punt número dotze; guals, al tenir un sol nivell també ens ho hem estalviat, només son 
necessaris en alguns casos molt puntuals on hi ha voreres elevades, per tant hi ha una part 
d’estalvi que no sabrem fins a final d’obra, encara que podem fer una aproximació. Punt 
número tretze; replens de terres a voravies, aquí no expliquen el sobre cost que hem tingut 
d’aportacions de graves i terres per temes d’abocaments d’aigües  fecals dels veïns, aquí hi ha 
hagut molta inversió, parlem de 105.000 euros aproximadament. Punt número catorze, aquí hi 
havia pressupostat un panot de color pels passos de vianants, i és cert que no es farà. Punt 
número quinze; espai doble contenidor, fins al final de l’obra no es col·locaran. Punt número 
setze; contenidors soterrats, precisament als contenidors soterrats tindrem un sobre cost 
perquè quan es va fer el projecte, les bateries de contenidors soterrats de recollida selectiva 
eren de tres unitats i actualment per normativa són de cinc, per tant havien previstes cinc 
bateries de tres fraccions, quinze unitats, i per llei haurem de fer quatre bateries de cinc unitats, 
és a dir, passarem a 20 unitats. Punt número disset; escocells d’arbres, són temes 
d’acabament però cal dir que en alguns casos hi ha arbres que estan al mig de les voreres i 
s’han de tallar, i això és bastant més car. Punt número divuit; aquesta partida estava inclosa en 
projecte i realment l’ajuntament ja havia executat la franja perimetral per tant és cert que no és 
farà. Punt número dinou; cartells d’obres: 15.900 euros, sí és cert que no s’han posat i això si 
pot implicar un estalvi, ben vingut. Punt número vint; condicionament de les zones verdes, això 
són partides alçades i es pot decidir fer-les o no fer-les en funció de com estigui anant l’obra, i 
és decideix al final d’obra. Punt número vint-i-u; demolició i reposició de pals d’electricitat, són 
temes que no depenen directament de l’obra, sinó de FECSA, i els altres dos punts següents 
igual, parlem de soterrament de mitja tensió del carrer de l’esquirol i de la zona de la carena i 
vostès estan parlant d’un estalvi, i sincerament l’obra civil està executada i l’únic que queda és 
passar el cablejat per part de FECSA, per tant d’estalvi res, i amb FECSA no acostuma a 
haver-hi estalvis. Punt número vint-i-quatre; dipòsits, és cert que degut a la coincidència del 
projecte en alta, el dipòsit previst de la moreneta ens l’estalviem, però per altra banda, el 
bombeig de passeig de la torre, que encara no s’ha fet la demolició, vam fer el nou dipòsit 
prefabricat però falta demolir l’altre i a més hi han hagut vàlvules i cabalímetres que no estaven 
inclosos i això també son partides alçades i que per tant, estan per determinar. Punt vint-i-cinc; 
vostès donen per cert que hi haurà un increment, sí que és cert que s’ha de tenir present que 
l’IVA s’ha incrementat dos punts i això serà un petit sobre cost i finalment, el que sorprèn és 
que vostès donen per fet que en una obra d’aquesta envergadura, de setze kilòmetres de 
carrers, de kilòmetres de canonades, de pendents, etc.. vostès afirmaven tan tranquil·lament 
que no hi hauria obres de difícil determinació, que ens estalviarem 757.000 euros. En definitiva 
vostès estan parlant d’un estalvi de 3.000.000 euros, vostès saben que una obra és una cosa 



dinàmica que permanentment té canvis i que per tant fins al final de l’obra no se sabrà quin és 
el balanç, el que hem sembla molt greu és que vostès intentin fer creure als veïns que hi haurà 
un estalvi de 3.000.000 euros i escalfin l’ambient i aixequin sospites sobre la honestedat de 
l’equip de govern i de la nostra manera de procedir. La nostra obligació i la nostra 
responsabilitat com a govern és dir sempre la veritat i és el que intentarem fer, també hem 
explicat en un comunicat als veïns que donar xifres a la població és molt perillós, i això tindrà 
unes conseqüències per la ciutadania i per la vida política d’aquest municipi i creiem que això 
ratlla els límits del que és tolerable i ètic en política. 
 
El senyor Córcoles manifestà la seva opinió i digué que no feia falta tot aquest joc de números, 
perquè no s’havien entregat. 
 
El senyor Gibert explicà que aquests números es van entregar a l’ajuntament i que 
s’adjuntaven a la moció. El senyor Córcoles ha dit que ho veia bé però que havia de ser amb 
uns tècnics, nosaltres el que demanem es que es creï una comissió per aclarir tot això, agraïm 
a la regidora la informació que ens ha donat però ens l’ha donada perquè nosaltres hem 
demanat una sèrie de coses, si no ho haguéssim demanat, segurament no s’hagués explicat. 
En la documentació hi ha punts que tenen un interrogant perquè no sabem si es farà o no es 
farà, perquè en el moment que hem anat a la urbanització i hi ha les voreres posades, hem vist 
que la cuneta no hi és, per tant si s’ha fet la voravia i no s’ha fet la cuneta, no sé quan es farà, 
per tant aquests interrogats no vol dir que estiguéssim dient que no es farà si no, es que no ho 
saben i per això hem posat l’interrogant. La nostra intenció és aclarir aquestes modificacions 
del projecte perquè la informació que ha donat l’equip de govern als veïns, no està mai clara, i 
amb aquestes modificacions s’hauria de convocar una assemblea amb els veïns per explicar-
ho, això és l’autèntica democràcia, l’autèntica transparència i això es vetllar pels veïns. I també 
creiem que el projecte modificat entenem que havia d’haver passat pel Ple i la nostra voluntat 
en cap moment no és d’enverinar a la gent, nosaltres no fem això perquè venen eleccions, hi 
ha la coincidència que l’obra està a l’alçada que està i el que no podem fer es parlar d’això 
quan hagin passat les eleccions perquè llavors la gent ja haurà pagat les vuit certificacions per 
tant és en aquests moments que s’ha de fer això perquè falten dues cerificacions i ara és el 
moment d’aclarir tot això amb números, documentat i explicat. I la nostra funció és la de control, 
i d’aquí a tres mesos serà el poble qui jutjarà si vostès o nosaltres o hem fet malament, vostès 
passaran l’examen i nosaltres també. 
 
Va prendre la paraula el regidor senyor Masana i digué que vostès ja van convocar una 
assemblea amb els veïns, amb aquests números que porten i ara venen aquí, tiren la pedra i 
amaguen la mà, si vostès haguessin vingut primer aquí i després haguessin fet l’assemblea 
amb els veïns, però es que ho estan fent tot al revés, sí que estan enverinant la situació, ho 
enverinen i després venen aquí amb interrogants, però el resultat final que es creu el veí es que 
d’una obra pressupostada en 9.000.000 euros ens estalviaríem 3.000.000 euros, jo els dic una 
cosa, si vostès després entren a governar què faran, li diran als veïns que s’estalviaran 
3.000.000 euros, jo penso que si es no saben les coses, no s’han de fer. 
 
Intervingué la regidora d’obres i serveis, la senyora Laura Sánchez, dient-li al senyor Gibert, 
que parla d’informació i que l’equip de govern al mes de juliol de 2010, entre diverses cartes 
que havia enviat als veïns, va enviar una informant de l’estat de les obres, properes actuacions, 
canvis introduïts en les obres, una carta de quatres planes, i vostès en les obres del Palá, en 
dos anys d’obres, van fer una reunió prèvia, una carta informativa, i atenien als ciutadans els 
divendres cada 15 dies de 16:00 a 19:00 hores, per tant vostès no ens poden donar lliçons de 
transparència i de participació. Vostès continuen en el projecte modificat que va presentar el 
director facultatiu de l’obra, que ja els vam explicar en el seu dia que ens volia cobrar per 
aquest projecte modificat 60.000 euros i també els vam explicar que no calia aquest projecte 
modificat i que això era un estalvi per l’obra, i per tant, aquest projecte no està acceptat per 
ningú ni ha entrat a cap Ple, i això ho hem explicat per activa i per passiva, per tant les 
modificacions han passat per un acord signat per totes les parts, contractista, direcció d’obra, 
empresa, propietat i plataforma de veïns. Per altra banda, durant un any he entrat a 100 



domicilis a Torreblanca II, li puc assegurar, que la inquietud de la gran majoria de gent que jo 
he visitat no és la que vostès volen transmetre perquè a la gent li preocupa el problema que té 
a casa seva i que l’obra sigui de qualitat i ben feta. Finalment, com bé hem explicat a tots els 
veïns en una circular informativa, al final de l’obra podran consultar totes les certificacions. 
 
El senyor Gibert manifestà que no cal mirar enrere, que perquè ells es van equivocar estan en 
la posició que estan i ara toca mirar per les obres de Torreblanca II i Carena Llarga, i afegí que 
qui ha de valorar si cal o no fer la modificació del projecte son els tècnics i no els polítics. 
Manifestà que ells van intentar parlar directament amb els tècnics i que l’equip de govern els hi 
van prohibir tenir cap reunió amb els tècnics si no era amb la regidora d’obres i amb l’alcalde. I 
nosaltres, torno a insistir, demanem que es creï una comissió. 
 
L’alcalde comentà que quan ell estava a la oposició mai van entrar en temes d’obres i 
puntualitzà que quan es fa una obra pública s’ha de controlar els preus contradictoris, controlar 
que estigui la obra feta certificada, i això s’està fent així, per no trobar-nos com al Castell; obra 
feta, obra certificada, i si hi ha contradictori, contradictori. Referent al modificat no s’ha 
considerat necessari, i així ho han manifestat els advocats i el secretari, perquè l’empresa 
contractant i l’empresa que executa han signat i acceptat aquests canvis i ens hem estalviat 
60.000 euros. Per altra banda, encara s’està acabant l’obra i no hi ha desviació pressupostària 
hi ha estalvis per un cantó i més despeses per unes altres que ja es veuran al seu tancament. 
A favor de la regidora he de dir que està fent una tasca de proximitat amb els veïns molt 
important. 
 
Sense res més a dir, posada a votació amb 7 vots en contra, 5 a favor i 1 abstenció no fou 
aprovada la següent proposta: 
  
“El grup municipal d’Unió Independent per Vacarisses (UIPV) en virtut de l’article 106.1 i 106.2 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, presentem per al seu debat, votació i aprovació si escau la següent  
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

- Atès que hem pogut observar que el que s’ha executat en les obres d’urbanització 
de Torreblanca II i Carena Llarga no s’ajusta al projecte aprovat pel Ple Municipal. 
Que al nostre entendre la desviació és força considerable. A falta d’una altra 
informació facilitada per l’Equip de Govern o de la direcció de l’obra, hem fet uns 
càlculs aproximats i que lliurem en documentació adjunta. En aquests càlculs 
comparem el que estava aprovat en el projecte i el que podem apreciar fent un 
simple estudi de camp. 

 
- Atès que no s’ha passat per la seva aprovació pel Ple cap modificació al projecte 

aprovat de urbanització de Torreblanca II de la de Carena Llarga, 
 

- Atès que no hem estat informats a què es destinaran els Diners de les partides que 
no s’executen. 

 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

A C O R D  
 
PRIMER.-  Crear una comissió amb representació de tots els Grups Municipals, representació 

dels propietaris afectat a través de les seves associacions, (Associació de veïns de 
Torreblanca II, Associació de Veïns de Carena Llarga i la Plataforma d’afectats pel 
projecte d’urbanització del sector de Torreblanca II (P.A.P.U.S.T.). A la qual es 
podrà acudir amb els Tècnics que es cregui oportú. Per tal de poder aclarir la 



situació i mirar d’acabar l’obra de la manera que més es beneficií als veïns i a 
l’ajuntament. 

 
SEGON.-  Que mentre no es clarifiquin els punts exposats en la documentació adjunta i, els 

que puguin derivar-se, motiu de la controvèrsia, no es giraran més rebuts de 
contribució especial als propietaris de les parcel·les de Torreblanca II i Carena 
Llarga.” 

 
 
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  24 i 31  DE GENER DE 2011, i 7 i 14 DE FEBRER DE 20 11.  
 
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA C ELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 20/2011, del 25/01, al 40/2011, del 16/02), (Hisenda,  del 
16/2011, del 18/01, al 36/2011, del 17/02), (Medi Ambient,  del 3/2011, del 21/01, al 8/2011, del 
14/02),  (Obres i Serveis, del 7/2011, del 31/01, al 9/2011, del  18/02), (Sanitat i Consum, del 
4/2011, del 20/01, al 13/2011, del 16/02), (Urbanisme, del 12/2011, del 24/01, al 48/2011, del 
17/02),  (Educació, del 2/2011,del 27/01, al 3/2011, de l’11/02),  (Serveis Socials, de l’ 1/2011, 
del 24/1, al 2/2011, del 14/2), (Joventut, l’1/2011, de l’ 1/02), (Recursos Humans, l’1/2011, del 
04/02). 
 
3.3.- DONAR COMPTE  DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 

 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
El senyor Canongia informà que una escultora, veïna de Vacarisses, la senyora Marisa 
Ordóñez, havia fet una donació d’una estàtua de pedra al municipi i digué que estaven 
estudiant la ubicació on es posarà, comentà que és d’agrair que a Vacarisses hi ha una societat 
molt viva d’artistes que col·laboren i es brinden i és molt d’agrair que la senyora Marisa 
Ordóñez, que és una escultora molt reconeguda, que dóna classes i té acadèmia a Barcelona, 
ens hagi fet aquesta donació. 
Informà que el 17 de febrer de 2011 es va presentar al col·legi d’enginyers de Barcelona la 
candidatura del CITREM, el projecte IRIS, conjuntament amb el Consorci de Residus del 
Maresme, en el qual ens posicionem perquè vingui aquesta instal·lació aquí al CTR i aquí es 
faria la investigació en quant al tema d’escombreries, abocament, etc.. al CTR, i la part 
d’investigació es faria al Maresme, és una candidatura conjunta que esperem que sigui 
possible. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El senyor Córcoles preguntà si s’havia fet alguna gestió per dotar a l’ajuntament d’un 
generador. Tanmateix comentà que ja toca canviar el retrat. 
 
El senyor Canongia comentà que el retrat ens l’envien de manera oficial i encara no l’hem 
rebut, referent al generador informà que s’han demanat pressupostos. 
 
El senyor Gibert va fer un prec al regidor de cultura dient-li que van fer un acte al Casal i van 
veure que està una mica deixat, una mica brut, algunes portes trencades i moltes butaques  
estan rebentades. 
 



El senyor Masana, regidor de cultura, afirmà que, certament s’hauria d’arreglar el casal i 
referent a la neteja del mateix, digué que és una mida d’estalvi, que es neteja el dia abans de 
les actuacions. 
 
 
 

   
Essent les vint-i-una hores i quinze 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 
 
 
 
 
 
 


