
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 31 DE 
MARÇ DE 2011  

 
 

Vacarisses, 31 de març 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 24 DE 
FEBRER DE 2011. 

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

 

1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REV ISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2011 
 
Sense debat s’aprovà per assentiment dels regidors assistents. 
 
“Atès que per l’Ajuntament s’ha procedit a efectuar la revisió del Padró d’Habitants del municipi 
amb data 1 de gener de 2011. 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 81 del RD 2612/1996, de 20 de desembre , pel qual es modifica el RD 
1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació territorial de 
les entitats locals. 
 



Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia 21 de 
març de 2011 va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar la revisió numèrica del Padró Municipal d’Habitants de Vacarisses, a 1 de 

gener de 2011, amb el resultat de 6.308 habitants. 
 
SEGON.-  Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística.” 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’ORGANITZACIÓ ADMIN ISTRATIVA D'ADHESIÓ AL 
CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN MODEL INTEGR AT D’ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE CATALUNYA 
 
Sense debat s’aprovà per assentiment dels regidors assistents. 
 
“En data 5 de juliol de 2007 es va subscriure, entre el Ministeri d’Administracions Públiques i el 
Departament de la Presidència , un Conveni Marc per a la implantació d’un model integrat 
d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, el qual fou publicat al DOGC núm. 4935 
de data 27 de juliol de 2007. 
 
L’objectiu d’aquest Conveni Marc és l’establiment progressiu d’una xarxa d’espais comuns 
d’atenció al ciutadà que permeti la prestació de serveis integrats a tres nivells: registre, 
informació i tramitació. 
 
La clàusula Tercera.4 de l’esmentat conveni de col·laboració estableix els compromisos que 
assumeixen els ens locals que s’hi adhereixen, i que es concreten en la prestació dels serveis 
que corresponen a les classificades oficines de contacte de les oficines integrades. 
 
Atesa la voluntat d’adhesió d’aquest Ajuntament a l’esmentat conveni, per l’oportunitat de 
prestar aquest servei a la ciutadania, considerant l’adhesió inicial a un nivell de serveis que 
comporta un reconeixement de l’oficialitat de l’oficina de registre pel que fa a l’admissió de 
documents adreçats a l’Administració de l’Estat o a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Vist que a través de convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú,  sota la forma i en els termes que preveuen les lleis 
reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès, tal i com determina l’article 303.3 
del  Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Vist que l’article 309 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, disposa que l’acord i la còpia de conveni s’ha de trametre a 
la Direcció General d’Administració Local. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 21 de 
març 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 de col·laboració , signat en data 5 de juliol de 2007,  

entre el Ministeri d’Administracions Públiques i el Departament de la Presidència, el 



qual té com a objectiu acordar la col·laboració entre l’Administració General de 
l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de 
les actuacions necessàries per establir progressivament una xarxa d’espais 
comuns d’atenció a la ciutadania. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del 

Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.-  Trametre l’acord i còpia del conveni  a la Direcció General d’Administració Local  

del Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DE CRET DE L’ALCALDIA NÚM. 
38/2011, D’ATORGAMENT DE PODERS GENERALS A LLETRATS  I PROCURADORS 
 
Sense debat s’aprovà per assentiment dels regidors assistents. 
 
“Atès que per l’Alcaldia es dictà el Decret núm. 38/2011, de 15 de febrer, amb el contingut literal 
següent: 
 
“Vist que l'article 21.1.k  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 
53.1.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, disposa que l’alcalde té atribuït l'exercici d'accions 
judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en matèries de la seva competència, fins i tot 
quan les hagués delegat a un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del 
Ple, en aquest supòsit donant-ne compte a la primera sessió que se celebri per a la seva 
ratificació. 
 
Vist que l’article 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, confereix al Ple l’atribució de  l’exercici d’accions 
judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària. 
 
En virtut del que estableix l’article 23 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciós-administrativa,  
 R E S O L C 
 
PRIMER.-  Atorgar poders generals als següents lletrats i procuradors,  per a la defensa dels 

interessos de  l’Ajuntament i representació respectivament 
 

Lletrats de Barcelona 
 
Antoni Garrigosa Ayusa 
Joan-Anton Campillo Zaragoza 
Joan Anton Comellas Navarro 
Francesc de Puig i Rovira 
 
Procuradors de Barcelona 
 
Asunción Vila Ripoll 
Ivo Ranera Cahis 
Rafael Ros Fernández 
 
Procuradors de Madrid 
 
Rodolfo González García 
Francisco Velasco Muñoz-Cuellar 



Argimiro Vázquez Guillen 
 
SEGON.-  Elevar a públic el present atorgament de poders. 
 
TERCER.-  Sotmetre aquesta resolució a ratificació pel Ple de la Corporació a la primera sessió 

que se celebri.” 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 21 de 
març de 2011, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 
 
Ratificar el Decret de l’Alcaldia  núm. 38/2011, de 15 de febrer,  d’atorgament de poders generals 
a lletrats i procuradors,  per a la defensa dels interessos de  l’Ajuntament i representació 
respectivament” 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DE LA  REGIDORA D’ORGANITZACIÓ ADMI NISTRATIVA I RECURSOS 
HUMANS APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE L LOCS DE TREBALL.  
 
El senyor Salvador Martin va prendre la paraula i demanà una explicació sobre el catàleg dels llocs 
de treball, quina és la quantitat total de diferència de sou de les modificacions de sous i volien 
saber de quina partida pressupostaria surt tot això. 
La regidora Laura Sánchez informà que és el capítol I i és el compromís de cada any d’acord de 
conveni, de destinar una partida per revisar determinats llocs de treball, son 31.000 euros 
aproximadament. 
El senyor Martin intervingué i digué que ell havia fet la suma, la qual ascendia a 116.222 euros, si 
hi havia una diferència en una plaça de 20.767€ a 21.967€ eren 1.200€, només en un dels grups 
teníem 72.800€; hi havien 13 places d’agent que cobraven 21.375€ i cobrarien 26.975€, eren 
5.600€ anuals, això feien 72.800€. 
La senyora  Sánchez va reprendre la paraula i comentà que aquesta revisió només tenia dotats 
31.000€, i això era el que s’havia incorporat al que ja existia. 
El senyor Martin digué que, per una banda, hi havia una retribució anual d’uns diners i després hi 
havia una modificació. 
Intervingué el senyor Canongia, per recordar-li al senyor Martin que aquest tema ja s’havia discutit 
en comissió, i comentà que només s’havien repartit els 30.000€, que no s’havien repartit més, 
afegí que la funcionarització és un estalvi per l’ajuntament i per això s’havia fet i assegurà que no 
s’havia augmentat el sou a ningú de cap manera. 
El senyor Martin manifestà que ell no havia parlat de la funcionarització, que ell s’havia referit a les 
modificacions retributives i canvis de denominacions de llocs de treball. 
La senyora Laura Sánchez explicà que es va partir d’una relació de llocs de treball dels quals hi ha 
un compromís en el conveni de fer revisions cada any de determinats llocs de treball, enguany tots 
els que aquí al costat diu modificació, son aquests que anem agafant, el total d’aquestes 
modificacions, la diferencia de sou que cobraven i el que cobraran, son aquests imports que 
sumen els 30.000€. 
El senyor Martin manifestà el seu desacord amb aquesta explicació, i tornà a comentar l’exemple 
dels agents de policia, dient que només aquest grup ja supera els 30.000€ 
La senyora Sánchez demanà disculpes per la qüestió dels agents de policia, i explicà que és un 
tema de consolidació, digué que aquest personal venia fent moltes més hores que la resta de 
personal segons estava previst en conveni, el personal de la casa treballa 1.492 hores i policia feia 
1.700 aproximadament, i aquesta diferència d’hores es pagava com a perllongament de jornada, 
mitjançant complement de productivitat, i el compromís del conveni era que aquest import s’havia 
de consolidar en nòmina com a salari base, per això es va incloure aquí, i per això aquesta 
diferència. 
El senyor Martin indicà que continuaven sense sortir els 30.000€, sortien 43.422€. 
La senyora Sánchez indicà que poder havia alguna petita consolidació més. 



 
A continuació es passà a votació i quedà aprovada per 7 vots a favor i 5 en contra. 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 2007 va aprovar el 
Catàleg  de Llocs de Treball , el qual conté el Manual de Funcions, el Catàleg retributiu i la Relació 
de Llocs de Treball, el qual fou modificat pels acords del Ple adoptat en les sessions ordinàries el 
dia 27 de setembre de 2007,  el dia 20 de desembre de 2007, el dia 28 de febrer de 2008, 24 
d’abril de 2008, el 31 de juliol de 2008, el 26 de febrer de 2009, el 25 de juny de 2009, el 28 de 
gener de 2010, el 22 de juny de 2010, el 29 de juliol de 2010 i el 25 de novembre del 2010.  
 
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, així com l’article 
29 del Decret Legislatiu 1/1997, per qual s’aprova la refosa del  Text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Vist que tal i com preceptua l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, la relació de llocs de treball 
és l’instrument mitjançant el qual es realitza l’ordenació de tot els personal d’acord amb les 
necessitats dels serveis, i l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del 
treballador públic estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització 
mitjançant les relacions de llocs de treball. 
 
Atès que l’article 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, dictamina que correspon a cada entitat 
local determinar els llocs de treball que es reservin per al seu exercici al personal funcionari de 
l’escala d’administració general, de l’escala d’administració especial i dels cossos especials i al 
personal subjecte a la legislació laboral. 
 
Atès que l’article 48 del conveni col·lectiu del personal laboral l’ Ajuntament es comprometia a la 
funcionarització dels/les treballadors/es municipals en règim de dret laboral, acordat en el si de la 
Comissió de Negociació la proposta sobre la funcionarització dels treballadors/es municipals . 
 
Atès que la Comissió paritària d’interpretació del conveni col·lectiu del personal laboral i de l’acord 
sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris/es de l’Ajuntament de 
Vacarisses 2009-2012  i la Comissió d’estudi per a la realització de la revisió dels llocs de treball, 
reunides el dia 08/03/2011, van acordar el seguiment i tancament de l’article 7, de revisió dels llocs 
de treball.  
 
Atès que la revisió dels llocs de treball s’ha realitzat per tal de garantir l’estabilitat en el treball pel 
personal laboral, per circumstàncies d’adaptació a les noves necessitats, per respondre a 
l’establiment de nous serveis, ampliació i millora dels existents, o bé per a adequar l’estructura 
organitzativa i funcional implicant la creació, amortització i canvis en la denominació o valoració de 
determinats llocs de treball. 
 
Vist que tal i com disposen els articles 32 del Decret 214/1990, i article 52.2.j) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’òrgan competent per a l’ aprovació de la relació de llocs de treball,  és el Ple de la 
Corporació.  
 
Vist que tanmateix  el procediment a seguir per a la seva aprovació de llocs de treball s’ha d’ajustar 
a l’establert a l’article  283.4 del Decret legislatiu 2/2003.  
 
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida el dia 21 de març de 2011 ha 
dictaminat favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vacarisses, 

la qual comporta la modificació tant del Manual de Funcions, el Catàleg retributiu i la 



Relació de Llocs de Treball,  per la modificació del règim estatutari de diversos llocs 
de treballs que passen de l’estat laboral a l’estat funcionarial, per l’amortització, la 
creació i nova valoració de determinats llocs de treball, els quals resten de la següent 
forma: 

 

Modificació Règim Estatuari 

Denominació del Lloc de Treball 
Actual Règim 
Estatuari del Lloc 
de Treball 

Modificació 
prevista règim 
estatuari 

Tècnic/a auxiliar de cultura i joventut (a extingir) L F 

Mestre/a d'escola bressol L F 

Educador/a d'escola bressol L F 

Dinamitzador/a juvenil L F 

Tècnic/a auxiliar de biblioteca L F 

Treballador/a familiar L F 

Monitor/a de casal i gent gran L F 

Conserge d'equipaments L F 

 
Amortització de places del Catàleg de Llocs de Treball i de la  Plantilla de personal. 

Denominació del Lloc:          Coordinador escola Municipal de Música 

Forma Provisió del Lloc:        Lliure-nomenament 

Grup de classificació del Lloc:          A2 

Nombre de places 1 

Denominació del Lloc:          Arquitecte/a-Cap d'àrea dels serveis territorials 

Forma Provisió del Lloc:        Concurs oposició 

Grup de classificació del Lloc:          A1 

Nombre de places 1 

Denominació del Lloc:          Auxiliar tècnic/a d'informàtica 

Forma Provisió del Lloc:        Concurs oposició 

Grup de classificació del Lloc:          C2 

Nombre de places 1 
 

Creació de places    
1 plaça    

Denominació del Lloc:                     
Administratiu/va de RRHH i prevenció de 
riscos laborals 

 

Grup: C1  
Situació contractual: Personal funcionari  
Escala: Administració General  
Sotescala: Administratiu  
Puntuació del lloc: 228  
Retribució bàsica: 10.285,94  
Complement de destinació: 4.494,70  



Complement específic: 7.186,51  
Retribució anual bruta (14 mesos): 21.967,15  

 
1 plaça    
Denominació del Lloc:                     Administratiu/va de medi ambient i activitats  
Grup de classificació del Lloc: C1  
Situació contractual: Personal funcionari  
Escala:    
Sotescala:    
Puntuació del lloc: 228  
Retribució bàsica: 10.285,94  
Complement de destinació: 4.494,70  
Complement específic: 7.186,51  
Retribució anual bruta (14 mesos): 21.967,15  

Modificació  les places  Situació Actual Modificació  

1 plaça Modificació retributiva i denominació   
Denominació actual del Lloc:                    Administratiu/a de recursos humans    

Nova denominació del Lloc: 
Administratiu/a de recursos humans i gestió 
retributiva 

  

Grup de classificació del Lloc: C1   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració General   
Sotescala: Administrativa   
Puntuació del lloc: 210 228 
Retribució bàsica: 10.285,94   
Complement de destinació: 4.494,70   
Nivell CD: 14   
Complement específic: 5.986,51   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 20.767,15 21.967,15 

1 plaça Modificació retributiva i denominació   
Denominació actual del Lloc:                    Cap de gestió econòmica   
Nova denominació del Lloc: Cap de gestió econòmica i recursos humans   
Grup de classificació del Lloc: A2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Tècnica   
Puntuació del lloc: 368 476 
Retribució bàsica: 13.798,26   
Complement de destinació: 6.479,62   
Nivell CD: 20   
Complement específic: 12.058,29   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 32.336,17 33.436,17 

1 plaça Modificació retributiva   
Denominació del Lloc:                     Administratiu/a d’urbanisme   



Grup de classificació del Lloc: C1   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració General   
Sotescala: Administrativa   
Puntuació del lloc: 210 228 
Retribució bàsica: 10.285,94   
Complement de destinació: 4.494,70   
Nivell CD: 14   
Complement específic: 5.986,51   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 20.767,15 21.967,15 

1 plaça Modificació retributiva   
Denominació del Lloc:                     Administratiu/a secretaria   
Grup de classificació del Lloc: C1   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració General   
Sotescala: Administrativa   
Puntuació del lloc: 210 228 
Retribució bàsica: 10.285,94   
Complement de destinació: 4.494,70   
Nivell CD: 14   
Complement específic: 5.986,51   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 20.767,15 21.967,15 

1 plaça Modificació retributiva   
Denominació del Lloc:                     Delineant/a   
Grup de classificació del Lloc: C1   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Tècnica   
Puntuació del lloc: 205 211 
Retribució bàsica: 10.285,94   
Complement de destinació: 5.156,62   
Nivell CD: 16   
Complement específic: 5.397,25   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 20.839,81 21.839,81 

1 plaça Modificació retributiva   
Denominació del Lloc:                     Cap de gestió administrativa   
Grup de classificació del Lloc: A2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració general   
Sotescala:     
Puntuació del lloc: 368 476 
Retribució bàsica: 13.798,26   



Complement de destinació: 6.479,62   
Nivell CD: 20   
Complement específic: 12.058,29   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 32.336,17 33.436,17 

1 plaça Modificació retributiva   
Denominació del Lloc:                     Dinamitzador/a juvenil   
Grup de classificació del Lloc: C2   
Situació contractual: Personal laboral   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Tècnica   
Puntuació del lloc: 169 176 
Retribució bàsica: 8.410,50   
Complement de destinació: 3.832,50   
Nivell CD: 12   
Complement específic: 6.220,20   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 18.463,20 19.263,26 

1 plaça Modificació retributiva   
Denominació del Lloc:                     Monitor/a casal gent gran   
Grup de classificació del Lloc: C2   
Situació contractual: Personal laboral   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Serveis especials   
Puntuació del lloc: 151 165 
Retribució bàsica: 8.410,50   
Complement de destinació: 3.171,14   
Nivell CD: 10   
Complement específic: 6.041,50   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 17.623,14 18.000,00 

2 places Modificació retributiva   
Denominació del Lloc:                     Mantenidor/a-conserge d'escola   
Grup de classificació del Lloc: C2   
Situació contractual: Personal laboral   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Serveis especials   
Puntuació del lloc: 163 167 
Retribució bàsica: 8.410,50   
Complement de destinació: 3.832,50   
Nivell CD: 12   
Complement específic: 5.753,50   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 17.996,50 18.089,84 

1 plaça Modificació retributiva   



Denominació del Lloc:                     Treballador/a familiar   
Grup de classificació del Lloc: C2   
Situació contractual: Personal laboral   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Serveis especials   
Puntuació del lloc: 159 168 
Retribució bàsica: 8.411   
Complement de destinació: 3.171   
Nivell CD: 10   
Complement específic: 6.290   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 17.872,05 18.229,16 

1 plaça Modificació retributiva   
Denominació del Lloc:                     Secretari/ària d'Alcaldia i Regidories   
Grup de classificació del Lloc: C2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració general   
Sotescala: Auxiliar   
Puntuació del lloc: 160 208 
Retribució bàsica: 10.285,94   
Complement de destinació: 4.494,70   
Nivell CD: 4.110,50   
Complement específic: 12   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 18.891,14 20.803,16 

11 places Modificació retributiva i denominació    

Denominació actual del Lloc:                    
Auxiliar Administratiu/a amb  referència a la 
dependència del departament 

  

Nova denominació del Lloc: 
Auxiliar administratiu/a amb denominació 
genèrica 

  

Grup de classificació del Lloc: C2   
Situació contractual: Personal laboral/funcionari   
Escala: Administració general   
Sotescala: Auxiliar   
Puntuació del lloc: 160 169 
Retribució bàsica: 8.410,50   
Complement de destinació: 3.832,50   
Nivell CD: 12   
Complement específic: 5.660,16   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 17.903,16 18.703,16 

1 plaça Modificació  funcions i retribució   
Denominació del Lloc:                     Responsable d'atenció al públic   
Grup de classificació del Lloc: C2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració general   



Sotescala: Auxiliar   
Puntuació del lloc: 160 200 
Retribució bàsica: 8.410,50   
Complement de destinació: 3.832,50   
Nivell CD: 12   
Complement específic: 6.220,20   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 18.463,20 20.060,04 

1 plaça Modificació denominació, funcions i retribució   
Denominació actual del Lloc:                    Administratiu/a de serveis Territorials   
Nova denominació del Lloc: Coordinador/a de serveis territorials   
Grup de classificació del Lloc: C1   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració General   
Sotescala: Administratiu   
Puntuació del lloc: 271 356 
Retribució bàsica: 10.285,94   
Complement de destinació: 5.817,70   
Nivell CD: 18   
Complement específic: 9.097,14   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 25.200,78 26.975,77 

1 plaça Modificació denominació, funcions i retribució   
Denominació actual del Lloc:                    Tècnic/a d'educació, salut pública i consum   
Nova denominació del Lloc: Responsable del Departament d'Educació   
Grup de classificació del Lloc: A2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Tècnica   
Puntuació del lloc: 282 409 
Retribució bàsica: 13.798,26   
Complement de destinació: 6.148,80   
Nivell CD: 19   
Complement específic: 7.737,35   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 27.684,41 30.900,00 

1 plaça Modificació denominació, funcions i retribució   
Denominació actual del Lloc:                    Tècnic/a de Medi ambient   

Nova denominació del Lloc: 
Responsable del Departament de Medi 
ambient 

  

Grup de classificació del Lloc: A2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Técnica   
Puntuació del lloc: 282  409 
Retribució bàsica: 13.798,26   



Complement de destinació: 5.156,62   
Nivell CD: 16   
Complement específic: 7.130,59   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 26.085,47 30.900,00 

1 plaça 
Modificació retributiva per consolidació,  
denominació i  funcions  

  

Denominació actual del Lloc:                    Tècnic/a d’esports   
Nova denominació del Lloc: Responsable d'esports, salut pública i consum   
Grup de classificació del Lloc: A2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Técnica   
Puntuació del lloc: 316 382 
Retribució bàsica: 13.798,26   
Complement de destinació: 5.817,70   
Nivell CD: 18   
Complement específic: 8.940,73   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 28.556,69 29.703,48 

2 places Modificació retributiva per consolidació    

Denominació del Lloc:                     Caporal   
Grup de classificació actual del Lloc: C2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Serveis especials   
Puntuació del lloc:     
Retribució bàsica: 8.410,50   
Complement de destinació: 5.156,62   
Nivell CD:     
Complement específic: 10.517,19   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició    
Retribució anual bruta (14 mesos): 24.084,31 29.684,31 

13 places Modificació retributiva per consolidació    
Denominació del Lloc:                     Agent   
Grup de classificació actual del Lloc: C2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració especial   
Sotescala: Serveis especials   
Puntuació del lloc: 219   
Retribució bàsica: 8.410,50   
Complement de destinació: 4.494,70   
Nivell CD: 14   
Complement específic: 8.470,33   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 21.375,53 26.975,53 



1 plaça 
Modificació retributiva per consolidació i grup 
de classificació 

  

Denominació del Lloc:                     Telefonista-recepcionista   
Grup de classificació actual del Lloc: E   
Nou grup de classificació:  C2   
Situació contractual: Personal funcionari   
Escala: Administració general   
Sotescala: serveis   
Puntuació del lloc: 131 151 
Retribució bàsica: 7.678,44   
Complement de destinació: 3.005,66   
Nivell CD: 9   
Complement específic: 6.298,97   
Forma Provisió del Lloc:                  Concurs oposició   
Retribució anual bruta (14 mesos): 16.983,07 17.623,14 

1 plaça Modificació denominació   
Denominació actual del Lloc:                    Tècnica de serveis socials i igualtat  
Nova denominació del Lloc: Cap de serveis socials  

1 plaça Modificació denominació  
Denominació actual del Lloc:                    Cap de via pública, manteniment i serveis  
Nova denominació del Lloc: Cap de serveis tècnics  

1 plaça Modificació denominació  
Denominació actual del Lloc:                    Insertor/a laboral  
Nova denominació del Lloc: Tècnic/a de promoció econòmica i ocupació  

 
 
 
SEGON.-  Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província , al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
TERCER.-  Trametre els acords i còpies de les modificacions de la relació de llocs de treball al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 
 
 
1.6.-  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. 
 
Sense debat quedà 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,  les quals  figuren inscrites al Registre d’Entitats :  
 
VACARISSES BALCÓ DE MONTSERRAT 
CLUB ESPORTIU VACARISSES 
CLUB CAN SERRA FUTBOL SALA 
CLUB ESPORTIU JA 51 
CLUB KORFBAL VACARISSES 
CLUB PETANCA VACARISSES 
AMPA ESCOLA PAU CASALS 
AMPA ESCOLA FONT URPINA 
AMPA ESCOLA BRESSOL EL CUC 
AMPA ESCOLA BRESSOL EL XIC 
AMPA INSTITUT DE VACARISSES 
AMPA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 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 21 de març de 2011  va 
dictaminar favorablement,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció dels següent 
 

A C O R D 
 

PRIMER.-  Aprovar  inicialment la modificació de crèdits per transferència de crèdits. 
 

BAIXES 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT euros 

334.480.00 3.496,00 
341.480.01 15.000,00 



321.480.01 9.230,88 
TOTAL 27.726,88 
 
ALTES 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE IMPORT 
euros 

334.480.01 VACARISSES BALCÓ DE MONTSERRRAT 3.496,00 
341.480.00 CLUB ESPORTIU VACARISSES 10.000,00 
341.480.02 CLUB CAN SERRA FUTBOL SALA 1.200,00 
341.480.03 CLUB ESPORTIU JA 51 1.000,00 
341.480.04 CLUB KORFBAL VACARISSES 1.800,00 
341.480.05 CLUB PETANCA VACARISSES 1.000,00 
321.480.03 AMPA ESCOLA PAU CASALS 3.592,98 
321.480.05 AMPA ESCOLA FONT ORPINA 3.083,06 
321.480.04 AMPA ESCOLA BRESSOL EL CUC 262,04 
321.480.07 AMPA ESCOLA BRESSOL EL XIC 205,46 
321.480.02 AMPA INSTITUT DE VACARISSES 1.631,75 
321.480.06 AMPA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 

VACARISSES 
455,59 

 TOTAL 27.726,88 
 

SEGON.-  Aprovar inicialment la modificació de  les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2011 incorporant a l’Annex 1, comprensiu de la relació nominativa de les 
entitats ciutadanes inscrites al registre d’entitats municipals,  que són beneficiaries 
de subvenció, les que ara en són objecte pel present acord. 

 
TERCER.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20,1 del R.D. 500/90, de 20 

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

 
QUART.-  Trametre còpia d'aquest acord a l'Administració de l'Estat i a la Direcció General 

d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya.” 

 
 
1.7.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACI Ó DE LES BASES  
REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJU NTAMENT DE 
VACARISSES 
 
Sense debat quedà aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
“El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència 
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’ article  55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 



i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cal al·legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dit Reglament al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 
de data 29 de maig de 2008. 

 
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la 
convocatòria. En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 179/1995 , de13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals . 
 
El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a 124.2 del  
Decret 179/1995. 
 
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses, el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als article 124.1 124.3 del Decret 
179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida en sessió ordinària el dia 21 de 
març de 2011 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent  

A C O R D 
 

PRIMER.-  Aprovar inicialment les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Ajuntament de Vacarisses, les qual inclouen les clàusules particulars reguladores 
de l’atorgament de subvencions a l’Àrea de Servei a les Persones. 

 
SEGON.-  Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i el 

contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i a la pàgina Web de l’Ajuntament, pel termini de vint dies hàbils. 
Transcorregut aquest termini sense que es presenti cap al·legació o reclamació, 
esdevindran aprovades definitivament amb caràcter automàtic. 

 
TERCER.-  Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci 

del BOP.” 
 
 
1.8.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT DE RA TIFICACIÓ DEL DECRET 
NÚM. 7/2011, DE PARTICIPAR EN LA CONSOLIDACIÓ DE LA  PROVA PILOT DE 
RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC 
 
Sense debat quedà aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
“Atès que per la Regidora de Medi Ambient es dictà el Decret núm. 7/2011, de 9 de febrer de 
2011, amb el contingut literal següent: 
 
“Vist que l'Ajuntament de Vacarisses forma part del Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental (en endavant Consorci), constituït el 13 de novembre de 2001. 
 
Atès que entre els objectius del Consorci està el de creació, gestió i prestació, de forma 
unificada, dels serveis i activitats d'interès comú en matèria de residus a la comarca. 
 



Atès que en data 16 de desembre de 2008, el Consell Plenari del Consorci va aprovar la 
creació del Servei de Recollida Comarcal d’Oli Domèstic Usat. 
 
Durant l’any 2009 es signà el Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Occidental i l’ajuntament de Vacarisses pel Servei de Recollida d’Oli 
Domèstic Usat. 

Atès que el Consorci va iniciar la prova pilot del servei de recollida d’oli domèstic als diferents 
municipis de la comarca durant l’any 2009, posant a l’abast dels ciutadans un sistema 
d’aportació més senzill i eficaç.  

Aquest servei compartit entre els municipis de la comarca de menys de 50.000 habitants, es 
prestarà per part del Consorci amb una empresa encarregada de recollir els contenidors 
ubicats als diferents municipis del Vallès Occidental i vendre l’oli per a la seva valorització. 

Vist que els resultats han estat satisfactoris durant aquest període, és voluntat de l’Ajuntament 
continuar amb el servei de recollida d’oli domèstic.  

Essent voluntat de l’Ajuntament participar en la consolidació de la Prova Pilot durant l’any 2011, 
mantenint les condicions del Conveni signat l’any 2009 entre el Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Vacarisses, i continuant sense cap cost per a 
l’Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l'article 6 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i l’article 320.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

R E S O L C 
PRIMER.- Participar en la consolidació de la prova pilot de recollida d’oli domèstic durant l’any 
2011 amb les condicions del conveni signat durant l’any 2009. 
 
SEGON.- Sotmetre el present Decret a ratificació pel Ple de la Corporació.” 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 21 
de març de 2011, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 
 
Ratificar el Decret de la regidora de Medi Ambient núm. 7/2011, de 9 de febrer de 2011, pel 
qual es resol participar en la consolidació de la prova pilot de recollida d’oli domèstic usat 
durant l’any 2011,  amb les condicions del conveni signat durant l’any 2009 entre el Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i aquest Ajuntament.” 
 
 
1.9.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA  D’ADHESIÓ AL PACTE D ’ALCALDES/ESSES 
 
Sense debat quedà aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una 
de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita 
contra l’escalfament de la Terra. 
 
El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, 
a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha 



considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal 
recolzar els seus esforços. 
 
L'Ajuntament de Vacarisses té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces 
per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la 
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les 
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 
20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% 
del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
 
Atès que la Comissió Informativa reunida en sessió ordinària el dia 21 de març de 2011 va 
dictaminar favorablement, es proposa al ple municipal el següent 
 

A C O R D 
 

PRIMER.-  L’Ajuntament de Vacarisses fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 
i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 
20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts 
d’energies renovables. 

 
SEGON.-  L’Ajuntament de Vacarisses es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia 

Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast 
del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió 
de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les 
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius 
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat 
mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

 
TERCER.-  L’Ajuntament de Vacarisses es compromet també a elaborar un informe bianual per 

l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a 
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els 
termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia 
sostenible a Europa. 

 
QUART.-  Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió 

Europea (en els termes del model establert ) i al President Delegat de l’Àrea de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i 
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.” 

 
 
1.10.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA DE CANVI DE  NOM DE L’ACTUAL 
PLAÇA D’ONANDIA 
 
Sense debat quedà aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
“Una de les accions encaminades a la restitució de la memòria democràtica és la restitució 
simbòlica de places i carrers de Vacarisses, i la retirada de noms de carrers i places que encara 
porten el nom de diversos personatges que han combatut els diversos governs i entitats 
democràtiques i han col·laborat amb les diverses dictadures que van trasbalsar el tarannà 
democràtic de la política catalana al llarg de la seva història.  
 

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 60/2011, de 14 de març de 2011,  es va resoldre iniciar 
l’expedient i constituir la Comissió del Nomenclàtor per a la nova denominació de la via pública 
plaça d’Onandia  , com a òrgan assessor i de caràcter consultiu, designant els membres que la 
integren, i amb la intenció de restituir el tarannà democràtic amb altres motius que identifiquen 
Vacarisses com a municipi singular.  



 
La trajectòria de Miguel Onandia Nunell (alcalde de terrassa 1964-1970. Industrial tèxtil. Milità a 
Renovación Española. Germà i cunyat de «caídos» franquistes. Fou durant la guerra agent del 
SIM, treballant a Andorra com a delegat de Repatriació. En la postguerra li fou reconeguda la 
condició d' excombatent. Regidor des de 1945 i tinent des de 1947 fins al 1952. El 1949 fou 
elegit per tres anys pel terç corporatiu. Vocal de l'Institut Industrial. El gabinet d'Informació del 
Govern Civil el considerà «persona addicta al grupito caciquil» en referència al sector salista. 
Fou diputat provincial). 
 
El canvi de nom d’aquesta plaça de la urbanització Torreblanca I ve propiciat, tal i com s’ha fet 
palès, per la trajectòria política i social del personatge Miguel Onandia Nunell “, quedant  
demostrat que va ser prou desafortunada pels interessos comuns del municipi i del país. 
 
Reunida la Comissió del Nomenclàtor per a la nova denominació de via pública actualment 
“plaça d’Onandia”, acorda unànimement proposar que es digui “plaça de Peret Seró” 

Atès que la denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari 
referit a les vies públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Vist l’article 1 del Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponimia, modificat pels Decrets 
59/2001 i 60/2001, ambdós de 23 de gener, estableix que els noms del carrers i de les vies 
urbanes tenen com a única forma oficial la catalana. 

Vist que l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, preceptua que la 
determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de tota mena correspon als 
Ajuntaments.3 

Vist que per assimilació a l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del canvi de nom 
de les vies públiques. 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
21 de març de 2011, ha dictaminat favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 

PRIMER.-   Aprovar inicialment la modificació de la plaça d’Onandia i denominar-la PLAÇA DE 
PERET SERÓ. 

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

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

QUART.-  Aprovat definitivament l'expedient, comunicar l'acord als veïns de l’actual plaça 
d’Onandia (residents en la via afectada, propietaris)  i tanmateix donar-ne trasllat a 



tots aquells organismes als quals els pugui afectar el canvi de denominació 
(Correus, Registre de la Propietat, Cadastre, etc)” 

 
1.11.-  PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE POLITIQUES D’IG UALTAT DE L’AJUNTAMENT 
DE VACARISSES EN MOTIU DEL 8 DE MARÇ DIA INTERNACIO NAL DE LA DONA 
TREBALLADORA 
 
Va prendre la paraula la regidora Maite Román i comentà que un cop més es feia aquesta 
petició perquè les dones no volíem caritat si no equitat. Un cop més com venim fent des del 
2008, s’havia llegit el manifest que s’havia fet conjuntament amb la diputació, que procedia a 
llegir literalment el nostre company Córcoles.  
 
Un cop s’havia llegit el manifest es passà a votació, sense debat, i s’aprovà per unanimitat. 
 
“Atès que encara que la lluita pels drets de les dones i per eradicar les desigualtats històriques 
que existeixen entre homes i dones, han provocat importants canvis tant en les lleis,  com en 
les actuacions i les polítiques públiques, la igualtat real  encara és un repte a  assolir per la 
nostra societat.  
 
Atès que tot i l’avenç visible que s’ha donat gràcies, entre d’altres,  a l’empenta de les 
administracions públiques en  la consecució  de la igualtat, avui en dia es fa més  evident que 
mai que cal seguir lluitant en aquest camí, i insistir en la necessitat de fer  front a les 
desigualtats que encara persisteixen entre dones i homes. La igualtat no és encara una realitat, 
i, tot i la igualtat formal que existeix, les dades ens demostrem com les dones no gaudeixen 
dels drets en la mateixa mesura que els homes.  
 
Atès que persisteixen  les desigualtats polítiques, econòmiques i socials. Unes desigualtats 
derivades de la  separació de l’espai públic i privat i dels  rols i estereotips de gènere,  que 
provoquen discriminacions en el mercat laboral, en la representació social i política, en la 
participació, en el repartiment del treball domèstic i reproductiu, en els mitjans de comunicació, 
etc. 
 
Atès que a aquesta pitjor situació de partida, se li afegeix el context de crisi econòmica, que  
està provocant un empitjorament de les condicions   econòmiques i socials de les  dones. La 
crisi ha generat nous focus d’exclusió 
social i ha empitjorat la situació  dels que ja existien. L’exclusió social femenina i la feminització 
de la pobresa augmenten als nostres municipis.  
 
Atès que considerem que s’han de  garantir els avenços aconseguits en polítiques de gènere 
durant els 7 anys de govern d’esquerres, i  no acceptarem donar cap pas enrere en aquesta 
matèria. 
 
Atès que les polítiques municipals són instruments privilegiats per  transformar les condicions 
de vida de les persones de forma immediata i visible, amb l’objectiu d’una societat de dones i 
homes lliures i amb projectes vitals autònoms.   
 
Atès que com ens diu la Carta Europea per a la Igualtat, les autoritats locals  representen els 
nivells d’intervenció més adequats per combatre la persistència i la reproducció de les 
desigualtats, i per promoure una societat veritablement igualitària. 
 
Atès que no podem tolerar que les politiques de gènere es considerin “prescindibles” i per  tant,  
siguin les primeres en desaparèixer o en patir les retallades en context econòmic  actual. No 
podem donar ni un pas enrere en la lluita per la igualtat. 
 



Atès els municipis s’han de dotar de mecanismes estables que garanteixin el  
desenvolupament de polítiques de gènere, i la  defensa dels drets de les dones. Aquests 
mecanismes passen tant per la creació d’instruments propis, com ara les  regidories de les 
dones i les accions destinades directament  a les dones, com per  integrar la dimensió de 
gènere en totes les polítiques, en l’organització i en les  pràctiques de la institució, per tal de 
remoure totes les desigualtats. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
21 de març de 2011, va dictaminar favorablement. 
 
Per tot això, en el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, proposo al Ple Municipal el 
següent  

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Garantir el treball des dels diversos àmbits municipals per esborrar les desigualtats 

entre dones i homes,  i assegurant l’aplicació de les polítiques de gènere en 
l’actuació municipal. Cal treballar, en aquest sentit, per: 
 
-Garantir la continuïtat de la  Regidoria de  Polítiques   d’Igualtat, amb recursos 
econòmics suficients. 
 
-Realitzar plans transversals per fomentar l’equitat de gènere al  municipi, garantint 
el compromís pressupostari de totes les regidories implicades en la seva execució.  
 
-Dur a terme  Plans d’Inclusió Social amb perspectiva de gènere, que  
garanteixin la lluita contra aquestes situacions de manera transversal. 
 
-Garantir que tots els mitjans de difusió  de l’Ajuntament transmeten  
valors com la defensa de l’equitat i el reconeixement de les  aportacions  de les 
dones al poble o ciutat. 

 
SEGON.-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya: 
 

-que garanteixi, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per fer 
front a les discriminacions i violències vers les dones. 
 
-que recuperi el Programa de Seguretat contra la Violència Masclista suprimit per la 
Conselleria d’Interior. 
 
-que mantingui l’extensió territorial dels SIADs i els CIEs,  per garantir l’accés a 
aquest servei de totes les dones catalanes. 
 
-que vetlli per què la perspectiva de gènere estigui incorporada en els Programes i 
Projectes derivats de la Llei de Barris, tal i com explicita la pròpia llei. 

      
TERCER.-  Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 

del Congrés dels Diputats, a l'Institut Català de les Dones, i a les entitats de dones 
municipals. 

 
 
MANIFEST 
Avui, 8 de març,  hem  estat convocades per celebrar el Dia Internacional de la Dona, un dia 
que simbolitza la lluita que les dones de tot el món hem sostingut al llarg dels temps en favor de 
la igualtat. 
 



Gràcies a aquest compromís,  avui podem dir que les condicions de vida de les dones han 
millorat considerablement i que, sens dubte, la igualtat de dones i homes ha estat decisiva pel 
progrés de la humanitat i per l’avenç de les societats i de les cultures.  
 
Aconseguir-ho  ha estat un camí llarg i ple d’obstacles que hem hagut d’anar vencent.  Al 
nostre país, moltes dones -i també alguns homes-  han assolit importants fites que no podem 
oblidar.  Fa poc més de 150 anys, Concepción Arenal trencava la barrera que impedia a les 
dones l’accés a la universitat. Clara Campoamor guanyava, fa 80 anys, el dret a vot per a les 
dones. Fa mig segle, Maria Telo, al capdavant d’un grup de dones juristes, aconseguia esborrar 
del Codi Civil la obediència que les dones devíem al marit. La Constitució del 79 acabava, per 
fi, amb les discriminacions jurídiques per raó de sexe. I fa 30 anys que a les dones se’ns 
reconeixia la pàtria potestat, la disposició lliure dels nostres bens i el dret al divorci.   
 
Ja en aquesta darrera dècada, el nou impuls legislatiu, amb la llei per a la igualtat efectiva entre 
dones i homes, i la llei catalana per a l’eradicació de la violència masclista, ha establert  noves 
fites en el camí vers la igualtat, com per exemple:  
 

• la paritat en els càrrecs públics; 
• l’increment de la representació de les dones en llocs de responsabilitat a les 

empreses i altres institucions;  
• una educació que permeti a  nois i noies assolir les mateixes metes;  
• mesures per prevenir i combatre la violència masclista;  
• condicions laborals que afavoreixin l’equilibri entre la vida professional i personal;  
• una ordenació  territorial  atenta a les necessitats diverses de les persones, on 

ciutadans i ciutadanes se sentin partícips d’un projecte comú. 
 
Aquestes i altres fites són les que ens han de permetre aconseguir que la igualtat sigui, a tot 
arreu, un fet quotidià i indiscutible, en el pla laboral, social, polític, i personal.  Per això, hem de 
seguir avançant per: 
 

• Eliminar els estereotips que constrenyen les identitats de les persones i que limiten 
les seves opcions personals, formatives, laborals, sexuals... Per això, cal invertir 
tots els esforços possibles per a que la coeducació sigui un fet en tots els espais 
educatius dels nostres pobles i ciutats. 

• Desenvolupar unes polítiques socials eficaces i uns serveis públics de qualitat, que 
tinguin presents les necessitats de les dones i que combatin l’especial impacte que 
la pobresa té en la població femenina.   

• Millorar les condicions de les dones en el mercat de treball i eliminar les 
desigualtats encara existents, especialment,  la bretxa salarial i la segregació 
sectorial i ocupacional, que continua perjudicant seriosament les dones. 

• Reconèixer i socialitzar els treballs de cura de les persones, de la llar i de la vida, i 
aconseguir una corresponsabilitat real per a que les dones deixin de patir les 
conseqüències que la responsabilitat exclusiva té per la seva salut i pel seu 
desenvolupament personal, professional i social.  

• Valorar i aprofitar les habilitats i el talent de les dones per superar l’actual crisi que 
sacseja tot el món. 

• Fer inviable que dones de tot el món continuïn morint a mans de les seves parelles, 
o siguin sexualment explotades, violades, assetjades, mutilades o vexades fins a 
extrems inexcusables per la humanitat. 

 
Per això, cal que dones i homes ens esforcem per establir relacions de respecte i de llibertat, 
per fer de la nostra societat un lloc millor: un lloc on totes les persones puguin desenvolupar els 
seus projectes i aspiracions;  un lloc on tothom participi en peu d’igualtat dels treballs i les 
alegries que proporciona la vida; un lloc on les dones puguem gaudir,  en la mateixa proporció 
que els homes,  del progrés econòmic i social. 
 



És per això que, amb la lectura d’aquest manifest, les dones d’aquest país volem ratificar el 
nostre compromís, que és també el de les institucions que ens representen, en la construcció 
d’una societat més igualitària i més justa.” 
 
 
2.-  SOBREVINGUTS  
 
3.-  PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPO RATIVA 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA  
JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES  21 i 28  DE FEBRER DE 2011, 7, 14 i 21 DE MARÇ 
DE 2011.  
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 41/2011, del 22/02, al 74/2011, del 25/03), 
(Hisenda,  del 37/2011, del 17/02, al 59/2011, del 25/03), (Medi Ambient,  del 9/2011, del 
22/02, al 13/2011, del 4/03),  (Obres i Serveis, de l 10/2011, del 21/02, al 21/2011, del  23/03), 
(Sanitat i Consum, del 14/2011, del 2/03, al 21/201 1, del 22/03), (Urbanisme, del 49/2011, 
del 21/02, al 79/2011, del 25/03),  (Educació, del 4/2011,del 22/02, al 6/2011, del 7/03),  
(Serveis Socials, del 3/2011, del 17/2, al 7/2011, del 25/3), (Joventut, el 2/2011, del 8/03), 
(Promoció Econòmica, l’1/2011, del 21/03), (Polítiq ues d’Igualtat, l’1/2011, del 8/03), 
(Cultura, de l’1/2011, del 18/02, al 3/2011, del 18 /02). 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL  LABORAL. 

 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
L’alcalde comunica a la corporació que el recurs que va presentar l’Associació de Torreblanca 
II contra l’ajuntament  per l’execució de les obres havia estat desestimat i condemnaven als 
veïns a pagar les costes i es deixava clar que l’actuació de l’ajuntament havia estat correcta. 
Tanmateix desmenteix el rumor que els regidors disposen de targetes de crèdit personalitzades 
i manifesta que cap membre presentava despeses per consum de benzina, peatges i menjars 
per motius de feina. 
Per últim informà que s’havia rebut una comunicació de la Direcció General del Servei Català 
de Trànsit en referència a la sol·licitud per prendre les mesures corresponents a la C-58 per 
reduir la sinistralitat d’accidents, on manifestaven que s’instal·laria un radar fixe al punt 
kilomètric 30’95 i a l’altre tram estaven valorant la possibilitat d’instal·lar altres radars. Vaig 
trucar a la Direcció General de Carreteres per demanar entrevista perquè havíem recollit 3.486 
firmes per fer les millores que es van demanar, em van dir que estaven estudiant la petició i 
possiblement la opció que prendrien seria instal·lar radars, ja que havien fet una estadística on 
es demostrava que en aquest tram hi havia una limitació de velocitat de 80 km/hora però la 
mitjana de velocitat de circulació era de 100-120km/hora, i hi havia un 20% de conductors que 
circulaven a 140km/hora, davant d’aquest fet ells consideraven que és més eficaç posar radars, 
tanmateix m’havien confirmat que em donarien hora per poder fer entrega d’aquestes 3.486 
firmes cosa que m’agradaria fer conjuntament amb un representant de cada partit polític. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El senyor Córcoles intervingué per comentar la possibilitat de penjar el recull de premsa que es 
rebia a l’ajuntament a la pàgina web municipal. 
 
La regidora Meritxell Ricart explicà que no es podia dur a terme aquesta petició ja que s’hauria 
de pagar una quantitat important per drets d’autor, ja ens van deixar clar que això no és podia 
fer públic si no es pagaven aquests drets d’autors. 
 
La regidora Maite Román va prendre la paraula i digué que segons petició que es va fer a la 
comissió informativa lliurava còpia de la memòria de serveis socials de l’any 2.010 



 
L’alcalde comentà que en compliment de la nova llei electoral, durant la sessió ordinària del 
proper Ple no es podria donar la paraula al públic. 
 
El senyor Martin manifestà que creien que era una coerció a la llibertat d’expressió de la gent, i 
que sempre estava el president que podia reconduir la situació i les preguntes. 
 

   
 

Essent les vint hores i 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 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


