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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 28 DE 
JULIOL DE 2011 
 
 
Vacarisses, 28 de juliol de 2011, essent les 20:12 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 
                                                                        
Salvador Boada i Guàrdia , l’alcalde   
 
Regidors 
 
Josep Maria Gibert i Castellet, 1r  tinent d’alcalde 
Salvador Martín Martín, 2n  tinent d’alcalde 
Pedro Roque Serna González, 3r tinent d’alcalde 
Anna Maria Singla Sangrà 
Martí Llorens Morraja 
Lluís Alburquerque Alavedra 
Joan Pau Rica López 
Carles Canongia i Gerona 
Laura Sánchez López 
Antoni Masana i Ubach 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
  
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
I.- PART RESOLUTÒRIA 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA EL DIA 7 
DE JULIOL DE 2011. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT 
PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB EL ROMANENT LÍQUID DE 
TRESORERIA. 

 

El secretari dona lectura a la següent proposta: 

Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplements 
de crèdit. 
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  ANTECEDENTS 
 

1. Per decret de l’Alcaldia de data 15 de juliol pel que es proposa la modificació de crèdits 
dins el pressupost vigent així com els informes obrants en l'expedient. 

2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació  per a les quals la 
consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar 
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria 
per a despeses generals  amb subjecció a les disposicions vigents. 
 

3. Despeses que cal finançar: 
 

MODIFIC. PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA   

132 22199 2.300,00 

151 22103 100,00 

155 21000 12.000,00 

155 22199 2.000,00 

161 21400 1.200,00 

161 22199 7.281,00 

161 22706 1.700,00 

232 22199 789,35 

232 22606 600,00 

321 22199 2.929,57 

321 22606 300,00 

341 13100 7.800,00 

342 22199 6.020,74 

342 22606 300,00 

920 22103 2.000,00 

920 22110 1.094,54 

   

TOTAL 48.415,20 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 
Romanent Líquid de tresoreria no afectat i disponible:       301.976,47 € 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1.  La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 



 3 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 

3.  Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament amb majoria simple. 

4.  D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats 
locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 
de la LGEP. 

 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla economicofinancer corrector (nota 2). 

 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 18 de juliol de 2011 va 
dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopci8ó del següent 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar  mitjançant  

romanent de tresoreria per a despeses generals.  
 

SEGON.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
No obstant la Corporació decidirà. 
 
 
El senyor Toni Masana demana que aclareixin d’ on surten aquests 48.415,20 euros. L’alcalde 
l’informa que aquest import prové del romanent líquid de Tresoreria de la liquidació del pressupost 
del 2010. 
 
La regidora Laura Sánchez vol deixar palès que la situació econòmica de l’ajuntament és bona, 
que encara queden disponibles 301.976,47 euros d’ aquest romanent i que a més a 11 de juny 
l’ arqueig de caixa dona un import de 2.235.000 euros. 

L’alcalde respon a la regidora que una cosa son els diners de caixa a 11 de juny ,pel cobrament 
de les contribucions especials de Torreblanca, i una altre els deutes que no estan reflectits, per 
tant quan es pagui la certificació a l’empresa  Fomento ja no hi haurà 2 milions d’euros. 
Segueix dient que es donaran més informacions del romanent en un altre Ple. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
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3.-  PROPOSTA  DEL REGIDOR DE COMUNICACIÓ DE PARTIC IPACIÓ EN EL CONSORCI 
PER A LA  GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBL ICA DE LA 
DEMARCACIÓ  TERRASSA -VALLÈS OEST. 

 
La  Televisió Digital és un sistema de difusió del senyal de televisió que utilitza la tecnologia 
digital per a la transmissió de la imatge, el so i serveis interactius o d'accés a la societat de la 
informació. Aquesta transmissió es pot efectuar per cable, per satèl·lit o per ones terrestres. En 
aquest últim cas, s'utilitzen els mateixos centres emissors i les mateixes antenes que la 
televisió terrestre convencional. És el que anomenem Televisió Digital Terrestre (TDT). 
 
El Reial Decret 439/2004, de 12 de març, aprovà el Pla tècnic nacional de la televisió digital 
local,  modificat per Reial Decret 2268/2004 , de 3 de desembre, i per acord de Govern de la 
Generalitat, de data 20 de setembre de 2005, s'estableix el procediment de concessió de 
programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions 
establertes al Pla tècnic nacional. 
 
Al  DOGC de data 16 de maig de 2006 es publica la Resolució PRE/1446/2006, de 9 de maig, 
donant publicitat als acords de Govern de Política Institucional pels quals s'atorga la concessió 
per a la prestació de servei de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal 
múltiple 45 amb referència TL12B, als ajuntaments de Terrassa, Matadepera i Viladecavalls. 
 
Vist que  fou creat,  pels Ajuntament de Terrassa, Matadepera i Viladecavalls ,  el Consorci per 
al a gestió de la televisió digital local pública de la demarcació Terrassa -Vallès Oest. 
 
Atès que a l'article 4.2 dels Estatuts,  pels quals es regeix l' esmentat Consorci , estableix que 
podran formar-ne part des de la seva constitució, com a municipi vinculat, amb veu i sense vot, 
els altres Ajuntaments de la demarcació que ho sol·licitin, que encara no estiguin planificats. En 
virtut d'aquesta condició, participaran en les comissions de treball, òrgans de participació, i 
qualsevol altre de naturalesa similar. A mesura que es vagin incorporant a la planificació del 
PTNTDT, mitjançant l'adhesió, passaran a ser membres de ple dret. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació segons disposa 
l’article 52 apartat 2.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, essent necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en virtut de l'establert a l’article 114 
apartat 3.d. del mateix text legal , i article 313.2 del  Decret 179/95,  de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida el dia  18 de juliol de 2011 va 
dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Aprovar la participació de l'Ajuntament de Vacarisses en el "Consorci per a la 

gestió de la televisió digital local pública de la demarcació Terrassa -Vallès Oest", 
en la condició de municipi vinculat, que té caràcter transitori fins que es produeixi 
la planificació de cobertura de TDT del municipi. Aquesta participació serà amb 
veu i sense vot i d'acord amb el que determinen els Estatuts del Consorci. 

 
SEGON.-  Designar com a representant de l'Ajuntament de Vacarisses en el "Consorci per a 

la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació Terrassa -Vallès 
Oest", el senyor Lluís Alburquerque Alavedra, com a titular, i el senyor Martí 
Llorens Morraja, com a suplent. 
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TERCER.-   Facultar al senyor alcalde per tal que pugui signar qualsevol document que sigui 
necessari  per a l'efectivitat del present acord. 

 
QUART.-  Comunicar els presents acord als ajuntaments de Terrassa, Matadepera i 

Viladecavalls. 
 
 
El regidor Lluís Alburquerque explica que com ja es va tractar a  la Comissió informativa s’ha  
decidit entrar a formar part del Consorci del Vallès Occidental Oest, i donat que Vacarisses és 
un municipi no vinculat pot formar-hi part amb veu però sense vot. 
 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

4.-  PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECR ET 147/2011, DE 
COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS -ADMINISTRATI U NÚM. 223/2011 
I NOMENAMENT D'ADVOCAT DEFENSOR 

 

Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 147/2011, de 15 de juny, de compareixença en el recurs 
contenciós -administratiu núm. 223/2011 i nomenament d'advocat defensor, el contingut íntegre 
del qual diu com segueix: 
 
“Atès que per PERE I MARIA DOLORS PAGES FIGUERAS I MARIA MERCÈ FIGUERAS POAL 
s'ha interposat recurs contenciós administratiu núm. 223/2011 Secció Segona, davant  la Sala 
Contenciosa Administrativa el  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l'acord de Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, de 11.03.2011, pel qual va resoldre el recurs de reposició formulat 
contra l’acord de 17.12.2010, el qual va fixar el preu just de la finca expropiada. 
 
Atès que el Jurat d’Expropiació de Catalunya ens ha fet avinent aquesta circumstància, en virtut 
del que disposa l’article 49.1 de la Llei  de la jurisdicció contenciosa administrativa, emplaçant-nos 
com a interessats, per tal que en el termini de 9 dies puguem comparèixer i personar-nos en el 
recurs esmentat. 
 
Vist que l'article 21.1.k  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
disposa que l’alcalde té atribuït l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de 
l’Ajuntament en matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un altre 
òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant-ne 
compte a la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 
 
 
 R E S O L C 
 
PRIMER.- Comparèixer davant la Sala del  Contenciós -Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya,  en el recurs contenciós núm. 223/2011 Secció Segona interposat per 
PERE I MARIA DOLORS PAGES FIGUERAS I MARIA MERCÈ FIGUERAS POAL,  PERE I 
MARIA DOLORS PAGES FIGUERAS I MARIA MERCÈ FIGUERAS POAL 
 
SEGON.- Nomenar al Bufet Garrigosa, SLP i per a la nostra representació processal a la 
Procuradora dels Tribunals Sra. Asunción Vila Ripoll. 
 
TERCER.- Sotmetre la present resolució a ratificació pel Ple de la Corporació a la primera sessió 
que se celebri. 
 
QUART.- Comunicar la present resolució a la Sala del  Contenciós- Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.” 
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Atès que de conformitat amb l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, es disposava del termini de 9 dies per a comparèixer . 
 
Vist que l'article 21.1.k  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
disposa que l’alcalde té atribuït l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de 
l’Ajuntament en matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un altre 
òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant-ne 
compte a la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 18 de juliol de 2011 va 
dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Ratificar el Decret de l'alcaldia núm. 147/2011, de 15 de juny , de compareixença en el 

recurs contenciós -administratiu núm. 223/2011 i nomenament d'advocat defensor. 
 
SEGON.-  Comunicar el present acord a la Secció Segona de la Sala del  contenciós -administratiu 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 
Intervé el senyor Mariano Méndez i demana si aquest bufet d’advocats que s’ha contractat és el 
que es contracta habitualment o no, l’alcalde li aclareix que es el que es va contractar per 
l’anterior equip de govern. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

5.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA D’ACORDAR LES F ESTES LOCALS DE 
VACARISSES  PER A L’ANY 2012 

 
 
Vista l'Ordre EMO/80/2011,  de 27 d’abril,  del Conseller d’Empresa i Ocupació ,  per la qual 
s'estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2012. 
 
Vist que l’article 2 de l’ esmentada Ordre disposa que mitjançant una ordre de la consellera seran 
fixades dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 18 de juliol de 2011  va 
dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Determinar com a festes locals de Vacarisses per al 2012 , els dies 5 d’abril i 25 de 

maig. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de  

Catalunya. 
 

El regidor de cultura, senyor Lluís Alburquerque informa de que els dies de festa local per al 
2012 son el 5 d’abril, Dijous Sant, i el 25 de maig, Festa Major Petita. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
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6.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-ERC -CIU, RELATIVA A LA 
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIAT S. 

 
 
El secretari dona lectura a la següent proposta: 
 
Atesa la proposta d’alcaldia aprovada en el passat ple extraordinari de 7 de juliol sobre la 
periodicitat dels Plens Ordinaris i Juntes de Govern, a la que s’establia la celebració dels Plens 
cada dos mesos. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses ha tingut sempre tradició de fer sessions plenàries cada 
mes, facilitant d’aquesta manera la informació i la comunicació tant als grups polítics de 
l’oposició com als ciutadans assistents a les mateixes. 
 
Atès que aquesta dinàmica es va trencar a la legislatura 2003-2007 liderada per UIPV, es va 
recuperar en la legislatura 2007-2011 i ens trobem novament davant d’un retrocés en la 
periodicitat de la informació i l’operativitat de les tramitacions administratives del Ple. 
 
Atès que la complexitat del nostra municipi fa que haguem d’estar atents a les necessitats dels 
ciutadans, que Vacarisses no para de créixer i que ha de donar solucions als serveis 
demandats pels nostres veïns. 
 
Atès que sempre hi ha assumptes per aprovar en sessió plenària i molts d’ells no poden 
esperar dos mesos perquè endarreririen encara més ka ja lenta maquinària de l’administració. 
 
 
PROPOSEM: 
 
1.- Que l’equip de govern deixi sense efecte aquesta resolució i proposi una nova periodicitat 
de les sessions plenàries, comissions informatives i juntes de portaveus amb caire mensual. 
 
2.- Que es faci un acord amb totes les forces polítiques del municipi on es consensuï que 
governi qui governi es mantindran les sessions plenàries amb periodicitat mensual, a no ser 
que hagués un motiu de força major compartit per tots ells. 
 
3.- Que es faci extensiva aquesta moció a tota la ciutadania de Vacarisses i a les entitats i 
associacions. 
 

El senyor Toni Masana intervé dient que creu que canviar la periodicitat dels Plens a cada dos 
mesos s’allunya de la transparència i de la població, i que la manera de ser més demòcrates és 
donant el màxim d’explicacions al poble i a l’oposició. 

El senyor Ricard Reollo diu que des de Convergència i Unió es defensa l’article 4.1 del R.O.M 
que estipula que els Plens es faran cada mes, que és molt important la informació política que 
pugui tenir qualsevol ciutadà,i a Vacarisses li agrada la política i defensar el que creiem, s’ha 
de donar vida al poble, es tracta de cohesió social i territorial, també transparència.  Segueix 
dient que les reunions que es fan, en les que es prenen decisions, s’han d’explicar a la 
ciutadania, que és el motor social, polític, econòmic, és la societat civil la que mereix la màxima 
informació. 

Intervé la senyora Laura Sánchez dient que s’ha retrocedit en uns drets democràtics adquirits 
mantinguts durant molts anys, que només es van trencar a la legislatura 2003-2007 per part 
d’UIPV, i que ara tornen a imposar. Durant l’anterior legislatura es feien plens cada més amb 
10 o 12 punts a l’ordre del dia, i a més el públic assistent era nombrós, el que demostra el que 
deia el regidor de Convergència, a Vacarisses hi ha una vida social amb ganes de saber i  
d’escoltar, a més com a oposició també se senten discriminats, doncs habitualment l’oposició ja 
està poc informada i ara ho estarà encara més. 
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En Mariano Mendez reitera que la celebració dels Plens cada dos mesos ni és convenient, ni 
està bé. Segueix dient que estan totalment d’acord amb la moció, que exposa els arguments 
que la defensen, però vol fer un incís en dos elements que considera molt importants: en primer 
lloc, els plens apropen les institucions i l’activitat política als ciutadans, des de el Partit Popular 
de Vacarisses volen que els ciutadans formin part de l’activitat d’aquest procés democràtic i en 
aquest sentit, aquesta decisió del govern és un pas enrere; en segon lloc el comportament dels 
dos partits del govern, instaurant plens cada dos mesos, crea un mal precedent, ni es dona 
exemple a la ciutadania, ni proporciona més transparència, ni desenvolupa més participació i 
implicació dels ciutadans amb les institucions i la política, per tant la seva votació és la de 
recolzar aquesta moció.     

Intervé el senyor Martí Llorenç, dient que en l’anterior ple no va voler participar, perquè se sent 
un aprenent de la política, però avui vol intervenir. Segueix dient que ara està jubilat i es dedica 
a la política i que malgrat que la seva dedicació hauria de ser de 7 hores, en fa 25 pels matins i, 
a la tarda, si convé continua. Creu que Vacarisses té en  greu problema, donat per un còctel 
tòxic format per la informació, la participació i la indignació; segueix dient que ell, envoltat d’ 
indignats, també se’n sent molt d’ indignat avui. El poder de la informació és delicat, i vol 
recomanar a tots els regidors, als seus companys i a l’oposició i a tothom que vulgui  participar 
d’aquest acte la lectura d’un text d’en Ramón Alcoberro sobre ètica periodística de la 
informació, que se la poden baixar del google. Seguidament en llegeix un fragment: 

 “ La informació és determinant en la creació de mentalitats i en aquest aspecte apareix com un 
poder social...Lla opinió sempre tindrà un caire subjectiu i interessat, per definició, però una 
informació plural i diversificada en les seves fonts sempre ofereix una millor fonamentació de 
l’acció...El periodista té la obligació de comprovar i contrastar les fonts, però també ha de saber 
que la mateixa noció de veritat és ambigua i que per això mateix sovint no hi ha la veritat 
singular d’un fet...Desinformar pot ser una cosa tant senzilla com limitar-se a reproduir sense 
anàlisi la informació d’una font poc segura... El periodista com a professional mediàtic no es un 
simple ciutadà perquè disposa d’una quota de poder, informatiu, molt superior a la d’un ciutadà 
corrent; no només opina ell com a  ciutadà corrent sinó que influeix, orienta amb el seu prestigi 
professional les decisions dels altres i, per això mateix, li pertoca un plus de responsabilitat... 
En aquest error o parany han incorregut premsa tant prestigiosa com el País o mitjants de 
comunicació de tot tipus. El destinatari per la seva banda, té dret a obtenir una informació veraç 
i contrastada. La terrible simplificació degrada l’acte informatiu perquè fa perdre matisos  i 
redueix les idees a consignes. Uns espectadors madurs tenen dret a exigir com a usuaris, no 
ser víctimes de les tècniques de manipulació; cal exigir una informació responsable i rebutjar el 
criteri de l’èxit immediat.” 

Segueix dient que la informació que han donat els mitjans de comunicació és certa en el seu 
titular,però no en el seu context: els membres de l’equip de govern van abaixar-se el sou per tal 
de poder fixar el que consideraven convenient per l’Alcalde, sense incrementar els costos del 
conjunt.  

Pel que fa a la participació,diu que la periodicitat dels dos mesos no afecta a la participació, ja 
que els plens es caracteritzen perquè la informació va únicament en una direcció. Els vilatans 
en el Ple es limiten a rebre informació del que s’ha decidit. Diu que lluitarà per una participació 
més activa i que, en la reunió amb totes les associacions de veïns ja els va dir que totes les 
propostes que es portin aquí, al Ple, i que els afectin, abans s’hauran de madurar i debatre 
conjuntament amb les mateixes. Les decisions del Ple s’acabaran aprovant, si hi ha majoria, un 
cop hagin passat per Junta de Govern Local, per les Comissions informatives i per la Junta de 
Portaveus. Per tant ratifica que al Ple la participació ciutadana queda reduïda al capítol de 
precs i preguntes. 

Pel que fa a la indignació, recomana la lectura d’ en Javier Marias, membre de  l’Academia de 
la Llengua, publicada a un suplement setmanal recent de El País amb el títol  “Por què quieren 
ser políticos”, en el que parla del moviment del 15-M i classifica als polítics en: “1er. Subjectes 
mediocres que mai podrien fer carrera ni tenir un sou sinó fos en un mitja tant poc exigent com 
es la política, 2on, subjectes que veuen una manera de fer diners, 3er subjectes que només 
volen tenir poder, manar i que la gent els demani favors, 4art, subjectes fanàtics de les seves 
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idees o fites i que només aspiren a imposar-les i 5è un darrer grup format pels individus amb 
vocació política, esperit de servei, bona fe i ganes de ser útils al conjunt de la població i millorar 
les condicions de vida, llibertat i justícia.” 

Segueix dient que Vacarisses té un problema amb el qual s’han concentrat des de que han 
arribat al govern de l’ajuntament i els ha impedit gairebé fer res més. En el Ple anterior es va fer 
molta demagògia dient les coses que es podrien fer si no s’incrementés el sou de l’alcalde. A 
Vacarisses s’han afrontat les obres d’urbanització més grans que s’han fet al municipi. A dia 
d’avui si ens plantegem, per part de l’empresa que les executa, un increment de costos del 
28%, en el resultat final de les obres de Torreblanca II i La Carena Llarga, ell no farà 
demagògia dient quans diners ens estalviarem, traduint-ho en quantes persones podríem donar 
de menjar, si s’assoleix reduir aquest sobre cost desmesurat. D’aquest tema,   de com acabem 
les obres i com les paguem, segurament n’haure’m de parlar en el proper Ple. 

Pren la paraula en Toni Masana dient que s’ha quedat perplex, estava defensant una moció 
sobre la periodicitat dels Plens. Només vol dir que tal com ha dit ell és un aprenent, en canvi ja 
dona lliçons a la primera de canvi; per altre banda vol dir-li que ell s’ha adreçat al públic quan el 
Ple son ells, els representants municipals; per altra banda ha dit que el poble és malaltís, 
adreçant-se des de la tribuna ,i li demana que surti a fora a dir al poble que és malaltís i que 
troba que es tracta d’una supèrbia increïble. 

Intervé el senyor Ricard Reollo de Convergència d’Unió, dient que es troba perdut. El primer 
que li recomana es que agafi una moto i es recorri el municipi estudiant el tarannà de la gent 
del municipi. Pel que fa a la participació li demana si sap què és el dret a la llibertat d’ expressió 
pel que tant s’ha lluitat a Catalunya. També diu que li agradaria que se’ls convidés a les rodes 
de participació amb les entitats, per saber com va tot. Pel que fa a la indignació, diu que ell 
gaire bé s’ha indignat pel camí que ha agafat en Martí. Diu que Vacarisses té un greu 
problema, que encara no ha identificat, per tant empíricament no existeix cap problema. A més 
no entén que per defensar una moció sobre la periodicitat dels plens hagi parlat de sous, preus, 
etc. 

Pren la paraula la regidora Laura Sánchez, diu que també es troba perplexa de la intervenció 
del senyor Martí Llorenç, doncs acaba d’ofendre i perdre el respecte sobretot a l’oposició, 
doncs s’ha adreçat en tot moment al públic, que son mers espectadors del que està passant 
aquí fins que s’acaba el Ple, li diu que creu no ha acabat d’entendre com funciona un Ple 
Municipal i que a més no ha tocat ni contestat el que s’està debatent que és la periodicitat de 
les sessions plenàries. 

El senyor Mariano Méndez intervé dient que lamenta que els partits que composen l’equip de 
govern no escoltin aquesta petició, doncs això no afavoreix ni a la democràcia ni als ciutadans 
de Vacarisses ni a  les institucions, és un trist pas enrere; per tant la seva votació és a favor de 
la moció. 

El senyor Martí Llorenç demana disculpes per la seva intervenció. Els regidors de la oposició 
accepten les disculpes. Pel que fa a la moció diu que no la recolzen donat que la Federació de 
Municipis estableix que per municipis d’ entre 5.000 i 20.000 habitants la periodicitat és cada 
dos mesos i també perquè volen impulsar mecanismes de participació en els que el poble 
pugui participar en el debat de les grans problemàtiques plantejades. Aclareix que quan s’ha 
referit abans al poble “malaltís” es referia que a Vacarisses hi ha problemes molt greus a 
resoldre amb caràcter immediat, com les obres de Torreblanca II i les males olors d’un 
abocador, sobre el qual hi ha coses que no ens quadren, com l’anunci al document de Diàgnosi 
del POUM de que es va clausurar al 2010, o que es fes una segona clausura amb plantació 
d’arbres durant la darrera precampanya electoral. 

Sotmès a votació no s’aprova, amb el vot en contra d’UIPV i VpV i a favor de la resta de 
regidors. 
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7.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-ERC -CIU, RELATIVA A LES 
RETRIBUCIONS I ASSIGNACIONS A PERCEBRE PELS CÀRRECS  ELECTES. 

 
 
El secretari dona lectura a la següent proposta: 
 
Atesa la resolució de l’Alcaldia nº 170/2011 de 22 de juny, ratificada en la sessió plenària 
extraordinària del passat 7 de juliol de 2011, en la qual es determinen les retribucions i 
assignacions a percebre pels càrrecs electes d’aquesta corporació. 
 
Atès que l’Alcalde s’assigna una retribució bruta anual de 53.200 euros amb dedicació parcial 
d’un 62,5% de la jornada i que representarà un cost anual per a les arques municipals de 
70.224 euros. 
 
Atès que al 2on Tinent d’Alcalde amb retribució exclusiva se li assigna una retribució bruta 
anual de 38.010 euros i que significarà un cost anual per a les arques municipals de 50.173 
euros. 
 
Atès que el 1er Tinent d’Alcalde, el 3er Tinent d’Alcalde i la resta de regidora a temps parcial 
cobren cadascú d’ells un brut anual de 20.286 euros i que representarà un cost anual per a les 
arques municipals de 26.777 euros cadascú. 
 
Atès que el compromís electoral de les dues forces al govern era rebaixar els sous de tots el 
càrrec electes. 
 
Atès que als membres de l’oposició són els únics a qui ens han estat rebaixades efectivament 
les assignacions i les entenem i acceptem per respecte als temps de crisi. 
 
PROPOSEM: 
 
1.- Que l’Alcalde s’abaixi el sou per situar-lo dins dels paràmetres estimats per les entitats 
municipalistes ACM i FMC i que si no té dedicació exclusiva passi a cobrar per assistència als 
òrgans de govern. 
 
2.- Que el 2n Tinent d’Alcalde, amb dedicació exclusiva tingui un salari menor al que cobrava 
en el govern anterior la 1er Tinent d’Alcalde i Regidora de les àrees d’obres i serveis, promoció 
econòmica, comerç i turisme, serveis general i recursos humans, ja que la responsabilitat 
d’aquest electe és molt inferior. 
 
3.- Que tots els regidors amb contracte i dedicacions parcials, passin a percebre les seves 
remuneracions en forma d’indemnització per assistència als òrgans de govern, per tal de 
rebaixar els costos de seguretat socials que ha de suportar l’Ajuntament i generar d’aquesta 
manera un estalvi real molt important. 
 
4.- Que l’ import de l’estalvi en costos de personal, que sobrepassaria els 50.000 euros anuals, 
s’apliqui a serveis adreçats a les persones i de caire més social. 
 
5.- Que es faci extensiva aquesta moció a tota la ciutadania de Vacarisses i a les entitats i 
associacions. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Masana, dient que des del seu grup pensen que és una 
immoralitat que l’Alcalde s’hagi pujat el sou d’aquesta manera, tenint en compte que a 
Catalunya la majoria d’alcaldes s’han baixat o congelat el sou. La gent que està aquí fora son 
indignats, gent sense feina... i un dels motius de que estiguin aquí és el seu sou i ara estan 
parlant del seu sou quan haurien d’estar parlant per exemple de les obres de Torreblanca II. 
Demana al senyor alcalde que es baixi el sou substancialment. Adreçant-se al senyor Martín li 
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diu que no entén que fa dos mesos els demanés a l’anterior equip de govern que es baixessin 
el sou més del 5% i en canvi ara ell és el que té el segon sou més alt dels regidors. A més vol 
demanar també al senyor Pedro Serna que recordi que els seus votants son de classes 
populars, gent treballadora, que recordi que en el seu programa electoral deien que es 
baixarien el sou, i ara permet que l’alcalde cobri 3.800 €. 
 
Intervé el senyor Ricard Reollo, qui llegeix alguns paràgrafs del discurs d’investidura de 
l’alcalde,    “ les meves idees contribuiran a que el nostre municipi tingui mes cohesió social “, el 
paràgraf desè deia “ som conscients de que haurem de treballar amb especial sensibilitat per 
l’estat general de l’economia familiar centrant la gestió en la contenció de la despesa”. En 
relació als sous dels nous i antics regidors diu que es podria fer una petita auditoria que 
determinés quin Ajuntament si el d’ara o el d’abans genera més despesa en els sous. A l’últim 
paràgraf,on diu que vol ser l’Alcalde de tots, vol dir-li que ja veu que  per aquest camí no ho 
aconseguirà. També afegeix que si UIPV hagués pactat amb CIU, el govern actual no tindria 
aquest sou. 
 
Intervé el senyor Carles Canongia dient que tot i que havia pres la decisió de no intervenir  en 
els plens, ara vol fer una reflexió: si al programa electoral haguessin posat que l’Alcalde tindria 
aquest sou els resultats no haguessin estat aquests. Adreçant-se al senyor Martí Llorens li diu 
que ha parlat dels mitjans de comunicació, quan aquests critiquen als polítics cada dia i moltes 
vegades no obeeix a la veritat. Diu que la seva intervenció esta fonamentada principalment per 
aquest article del terme en el que es diu que ell treballava 7 hores al mes,i demana si realment 
creuen que ell treballava 7 hores al mes, quan saben que un Alcalde ho és les 24 hores del dia. 
La realitat és que en període de crisi i situació econòmica delicada l’alcalde actual s’ha posat 
un sou de 3.800 euros. Diu que si ells haguessin guanyat les eleccions tenien previst que tots 
els regidors cobressin per assistència, excepte un que vindria a jornada sencera, doncs és la 
solució més clara que hi ha per estalviar. Demana per tant aquesta reflexió, doncs li costa de 
creure que tot l’equip de govern hi estigui d’acord. Vol recomanar també una lectura d’en Jose 
Antonio Marina sobre l’evidència. El que li sap molt greu és aquest article sobre les hores 
treballades ja que tant ell com el senyor Masana no treballaven les hores que hi diu, sinó mes. 
 
Pren la paraula el senyor Mariano Méndez dient que el Partit Popular valora positivament 
aquesta moció i vol felicitar l’equip de govern perquè a l’anterior ple hi havia una diferència 
positiva respecte a l’anterior consistori, doncs es reduïen les despeses en sous. Segueix dient 
que si el govern accepta aquesta moció els tornaran a felicitar. 
 
Pren la paraula en Joan Pau Rica, dient que en aquesta moció només s’han centrat en el sou 
de l’alcalde deixant de banda els altres 4 punts. Vol començar contestant el punt 4 i 3 en el que 
es diu que estalviant-se la Seguretat Social de l’equip de govern es podrien estalviar 50.000 
euros i destinar-los a serveis Socials. Només vol dir que ho troba molt ingeniòs, però que 
l’anterior equip de govern pagava casi 8.000 euros més a la Seguretat Social dels que es 
paguen ara, i això s’ha de pagar perquè ho diu la llei i hi estem obligats. Per una altre banda, 
respecte al punt final en el que es demana que es faci extensiva aquesta moció, doncs ja es 
farà. En el segon punt, es parla del sou del 2on tinent d’alcalde comparant-lo amb el sou del 
1er tinent d’Alcalde de l’anterior legislatura, i efectivament cobra 4.000 euros bruts mes a l’any. 
Demana perquè no es parla del seu sou, que és de 1.000 euros al mes. Respecte al punt 1 en 
que es parla del sou del senyor alcalde, diu que entenen que l’alcalde cobra el que ha de 
cobrar i per moltes voltes que li donin això no canviarà. L’equip de govern votarà 
desfavorablement a aquesta moció. 
 
Pren la paraula el senyor Antoni Masana i adreçant-se al senyor Joan Pau li diu que per 
començar ell riu quan li ve de gust, i vol parlar del quadre publicat al Terme, sobre el que ell li 
va dir que no anava amb ell i en canvi ara ho defensa. Afegeix que si el problema de la moció 
son els punts 3r i 4art, el seu grup els retira. A més vol aclarir que el tema de la seguretat social 
vol dir cobrar per assistència amb una retenció del 15 % i sense cotitzar a la Seguretat Social. 
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Pren la paraula el senyor Ricard Reollo i proposa a l’Alcalde que busquin un sou digne i no 
aquest que vol cobrar i que els dos primers anys de legislatura es destini aquest estalvi a temes 
socials i els altres dos anys que se’l quedi ell. 
 
Intervé el senyor Carles Canongia que vol aclarir que la llei diu que els regidors podran 
percebre un sou o cobrar per assistència a les sessions plenàries, que la llei també parla de la 
periodicitat de les sessions del Ple, però el ROM, que preval sobre la llei, diu que el Ple es farà 
cada mes. 
 
Pren la paraula el senyor Mariano Mendez que diu que l’acceptació d’aquesta moció per part 
del govern li resultaria molt beneficiosa, per tant demanen a les parts diàleg i negociació i que 
s’arribi a un final feliç. 
 
El senyor Joan Pau Rica vol dir-li al senyor Canongia que els dos errors que hi ha en l’article de 
premsa estan rectificats a la pagina web, i que ningú qüestiona les hores i esforç que han 
dedicat a la seva feina; que d’ aquí a quatre anys, si el sou de l’Alcalde realment és tant elevat, 
ja ho pagaran. Segueix dient que el que demostraran es l’estalvi que faran pel poble. Vol 
contestar al senyor Masana pel que fa al tema de la Seguretat Social i li diu que en l’anterior 
equip de govern hi havia 4 polítics pels que es pagava seguretat social i dos càrrecs de 
confiança pels que també. 
 
Sotmès a votació no s’aprova, amb el vot en contra dels regidors dels grups municipals d’UIPV 
i VpV i el vot a favor de la resta de regidors. 

 
 
II.- SOBREVINGUTS  
 
1.-  APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROCEDÈNCIA DE DEBATRE UN ASSUMPTE 

NO INCLÓS A L’ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCACÒRIA  
 
En virtut del què disposa l’article 5.6 del Reglament orgànic municipal, i articles 97.3 i 91.4 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa que s’apreciï la urgència per a 
debatre la PROPOSTA DE L’ALCALDIA  DE FORMULAR AL·LEGACIONS A LA RESOLUCIÓ 
DEL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT 
D’EXTINCIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ,  assumpte no inclòs a l’ordre del dia de la 
convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació, a celebrar el dia 28 de juliol de 2011. 
 
Es passa a votar la urgència i queda aprovada per unanimitat dels presents. 
 
 
2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA  DE FORMULAR AL·LEGACIO NS A LA RESOLUCIÓ DEL 

DIRECTOR DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER LA IN COACIÓ 
D’EXPEDIENT D’EXTINCIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

 
El senyor Salvador Martí llegeix la proposta següent: 
 
Vista la  notificació de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’incoació de l’expedient de resolució del 
conveni de col·laboració per a l’execució de les obres de millora de la infraestructura 
d’abastament en alta als municipis de Vacarisses i Rellinars, de data 25 de juliol de 2000 (Codi 
CVCL08000017;AF07000132) , rebuda el dia 19 de juliol de 2011, registre d’entrada núm. 
3271, i en base als següents 
 
 
A N T E C E DE N T S 
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En data 25 de juliol de 2000 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana 
de l'Aigua i els Ajuntaments de Rellinars i Vacarisses, per a la millora de la infraestructura 
d'abastament en alta als municipis, potenciant les connexions entre captacions i xarxes de 
distribució, a l'efecte de formar un anell que asseguri el subministrament d'aigua . L’ esmentat 
conveni fou aprovat prèviament pel Ple de la Corporació en sessió del dia 7 de juliol de 2000, i  per 
Decret de l’Alcaldia núm. 62/2000, de 17 de juliol, s’aprovaren modificacions introduïdes per l’ACA,  
ratificades per acord del Ple de la Corporació en sessió del 8 de setembre de 2000. L' esmentat 
conveni  assenyala l'execució de les obres en tres etapes, la primera  de les quals ja fou realitzada.  
 
El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses reunit en sessió ordinària el dia 25 de gener de 2007 va 
aprovar una Addenda a l’ esmentat conveni, la qual fou signada per les parts en data 30 de 
gener de 2007, amb l’objecte d’establir les condicions per a dur  terme els treballs previs, 
l’execució i el manteniment de les obres del projecte de "Millora de la infraestructura 
d'abastament en alta als municipis de Vacarisses i Rellinars (Vallès Occidental) 2ª Fase", i 
segons la clàusula sisena l’aportació econòmica de l’ACA es distribuirà en les anualitats 2008 i 
2009. 
 
Atesa la impossibilitat d’executar les obres dins de l’anualitat inicialment prevista , aquest 
Ajuntament en data 9 d’abril de 2008 va sol·licitar la modificació de la clàusula sisena de 
l’addenda del mencionat Conveni,  de manera que l’aportació econòmica de l’ACA es distribuís 
segons les següents anualitats, 2009: 986.864,23€ + IVA i 2010: 657.909,49€ + IVA . 
L’addenda al Conveni que té per objecte la determinació del canvi d’anualitat de la despesa fou 
aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 31 de juliol de 2008. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 
2008 va aprovar definitivament el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA 
II DE VACARISSES. 
 
Aquest projecte fou prèviament informat favorablement  per aqueixa Agència Catalana de 
l’Aigua en data 16 de desembre de 2008 . 
 
En data 17 de setembre de 2009 es va formalitzar el contracte administratiu de la contractació 
de les obres del Projecte d’urbanització del sector Torreblanca II de Vacarisses,  amb l’empresa 
adjudicatària FCC CONSTRUCCION, S.A. 
 
Durant l’execució de les obres d’urbanització , aprofitant que s’estaven obrint els carrers per 
col·locar els altres serveis  propis de la urbanització, es va executar d’obra d’ instal·lació d’un 
tram de la canonada projectada al “Projecte de millora de la infraestructura d’abastament en 
alta als municipis de Vacarisses i Rellinars (Vallès Occidental) (2ª Fase)” redactat a l’octubre de 
2001 . S’estima que el cost de les obres serà d’uns 400.000,00 euros aproximadament. 
 
Així doncs,  a excepció d’aquest tram de canonada que s’ubica al sector Torreblanca II, està 
pendent d’execució la resta d’obra  del “Projecte de millora de la infraestructura d’abastament 
en alta als municipis de Vacarisses i Rellinars (Vallès Occidental) (2ª Fase)”. 
 
Atesa la situació actual i que ens trobem a mitjans de l’anualitat 2011,  amb la voluntat de 
regularitzar-ho i poder comptar amb el finançament compromès per part d’aqueixa Agència 
Catalana de l’Aigua, en data 12 de juliol de 2011 s’ us adreçà un escrit demanant signatura 
d’una nova addenda al Conveni, la qual contemplés la modificació de la clàusula sisena pel que 
fa a- l’actualització dels imports i  determinés que l’aportació econòmica de l’ACA es distribuís 
en les  anualitats 2012 i 2013. 
 
Alhora s’ us sol·licità que es donessin les indicacions necessàries perquè el més aviat possible 
s’efectués el pagament dels 400.000,00 euros, o si més no, el percentatge del 60% que 
s’aplicava a la clàusula quarta del Conveni, en concepte d’avançament del finançament a 
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càrrec de l’ ACA, fins que es pogués fixar el cost real de les obres i regularitzar les aportacions 
econòmiques que correspongui a cada ens. 
 
En data 13 de desembre de 2010 , número de registre d’entrada 5641, l’Agència Catalana de 
l’Aigua ens presenta el “Projecte modificat de millora de l’abastament en alta als municipis de 
Vacarisses i Rellinars (Vallès Occidental), redactat el mes de febrer de 2010 per Aigües de 
Terrassa, per adaptar-lo a les exigències actuals, tant a nivell de necessitats hídriques com a 
nivell econòmic. 
 
En data 19 de juliol de 2011 , registre d’entrada núm. 3271, rebem la notificació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, d’incoació de l’expedient de resolució del conveni de col·laboració per a 
l’execució de les obres de millora de la infraestructura d’abastament en alta als municipis de 
Vacarisses i Rellinars, de data 25 de juliol de 2000 (Codi CVCL08000017;AF07000132), amb 
obertura del preceptiu tràmit d’audiència a l’Ajuntament, per tal que en el termini de 15 dies 
al·legui el que li convingui al seu interès i, en el seu cas manifesti la seva oposició a la 
resolució. 
 
A la part expositiva de l’acord d’incoació de l’extinció del conveni s’addueix que un cop 
sobrepassada les anualitzacions previstes en el conveni, 2009 i 2010,  l’ACA té constància que 
l’Ajuntament no ha aportat cap justificació per la quantitat objecte del conveni en cap de les 
seves anualitats. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, 
segons la qual l’Agència Catalana de l’Aigua té atribuïdes les funcions relatives a la 
programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de 
competència  de la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Decret 2/2003, de 24 de 
maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons 
les quals els municipis tenen competència de subministrament d’aigua. 
 
L’article 63.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú,  estableix que la realització d’actuacions 
administratives fora del temps establert per a elles només implicarà l’anul·labilitat de l’acte quan 
així ho disposi la naturalesa del terme o termini.  L’article 67.1 del mateix text legal estableix 
que l’administració podrà convalidar els actes anul·lables, subsanant els vicis de què adoleixi. 
 
La clàusula quarta del Conveni subscrit el 25 de juliol de l’any 2000, així com la clàusula 
novena de l’addenda al Conveni signada el 30 de gener de 2007, preveu la constitució d’una 
Comissió Mixta per al seguiment del conveni, especialment encarregada de resoldre els dubtes 
d’interpretació i de la resolució dels problemes que puguin plantejar-se . 
 
Es per això que al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Formular, en temps i forma,  les següents al·legacions, dins del tràmit d’audiència 

atorgat, per la resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua d’inici de 
l’expedient de resolució del conveni de col·laboració per a l’execució de les obres 
de millora de la infraestructura d’abastament en alta als municipis de Vacarisses i 
Rellinars, de data 25 de juliol de 2000 (Codi CVCL08000017;AF07000132): 
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I.- És un fet que s’executà l’obra d’ instal·lació d’un tram de la canonada projectada 

aprofitant que s’estaven obrint els carrers per col·locar els altres serveis  propis de la 
urbanització de Torreblanca II, per raons d’oportunitat d’índole tècnica. 
 

II.- Aquest Ajuntament ha estat treballant amb constància perquè el projecte del tram de 
la canonada a ubicar a la urbanització de Torreblanca II també s’ajustés a les previsions del 
“Projecte modificat de millora de l’abastament en alta als municipis de Vacarisses i Rellinars 
(Vallès Occidental), que vareu presentar en data 13 de desembre de 2010, i és obvi que si 
l’ACA no disposà del document fins a finals del 2010, difícilment es podia regularitzar la 
documentació tècnica a redactar per l’Ajuntament en dates anteriors i conseqüentment 
acreditar les despeses de l’actuació dins de l’anualitat.  
 

III.- Prenent l’afirmació de  l’apartat 2.Objecte i justificació del projecte. del “Projecte 
modificat de millora de l’abastament en alta als municipis de Vacarisses i Rellinars (Vallès 
Occidental), l’objecte és definir totes les obres necessàries per tal de millorar l’abastament en 
alta......, si per Llei a l’Agència Catalana de l’Aigua li correspon  l’execució de les obres 
hidràuliques de competència  de la Generalitat de Catalunya, valorem molt negativament que 
emparant-se en què ha vençut la vigència del Conveni  i de les seves Addendes, aqueixa 
administració proposi desvincular-se de la col·laboració que es va convenir perquè l’obra 
presenta una dualitat de competències, atribuïbles a la Generalitat de Catalunya per la Llei 
25/1998, i a l’Ajuntament per la Llei 7/1985. 
 

IV.- Aquest Ajuntament ha apostat sempre per l’execució del projecte, entre d’altres 
raons, pel fet que tal i com s’esmenta a l’apartat 1.Antecedents del “Projecte modificat de 
millora de l’abastament en alta als municipis de Vacarisses i Rellinars (Vallès Occidental) les 
noves exigències deriven dels greus períodes de sequera esdevinguts a Catalunya l’any 2007 i 
la profunda crisi econòmica iniciada l’any 2007, Vacarisses també ha sofert els darrers anys 
èpoques de sequera, i l’execució del projecte complet és la garantia de poder prestar el servei 
de subministrament d’aigua potable. 
 

V.- Tal i com ja s’ha esmentat, la conjuntura econòmica actual que afecta directament 
les finances públiques, i  especialment l’administració local, ens porta a una situació molt 
precària per atendre els serveis mínims obligatoris que la legislació bàsica atribueix als 
ajuntaments. Si en aquelles obres i serveis en què la càrrega financera a suportar pel seu 
establiment, execució, manteniment o implementació, s’estableix compartida perquè hi 
concorren competències i responsabilitats d’ ambdues parts, el fet d’ incórrer en l’ incompliment 
d’una clàusula del conveni pels motius justificats, i que d‘això se’n derivi que l’ACA iniciï el 
procediment perquè s’extingeixi en convingut, es pot entendre com a una posició d’oportunisme 
per apartar-se de la participació econòmica que pertocaria. 
 
 VI.- Si la clàusula quarta del Conveni subscrit el 25 de juliol de l’any 2000, així com la 
clàusula novena de l’addenda al Conveni signada el 30 de gener de 2007, va preveure la 
constitució d’una Comissió Mixta per al seguiment del conveni, especialment encarregada de 
resoldre els dubtes d’interpretació i de la resolució dels problemes que puguin plantejar-se , 
entenem que el més apropiat és que,  abans d’iniciar el procediment per a resoldre el conveni, 
s’hagués constituït la Comissió Mixta de Seguiment i tractat en la seva si les divergències que 
ara susciten. 
 
SEGON.-  Sol·licitar,  en base a les al·legacions expressades: 
 
 I.- La constitució de la Comissió Mixta per al seguiment del conveni, la qual 
efectivament sigui l’ encarregada de resoldre els problemes que ara es  plantegen 
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II.-  La signatura d’una nova addenda al Conveni, la qual contemplés la modificació de 
la clàusula sisena pel que fa a l’actualització dels imports i  determinés que l’aportació 
econòmica de l’ACA es distribuís en les  anualitats 2012 i 2013. 

 
III.- Que es mantingui la proposta efectuada per aquest Ajuntament en data 12 de juliol 

de 2011, d’avançament de la subvenció de  400.000,00 euros , a deduir de l’import de  
1.644.773,72 € + IVA  previst al conveni i les seves addendes, quantitat que es preveu que 
s’haurà de pagar a l’empresa constructora del tram de la canonada, o si més no, el percentatge 
del 60% que s’aplicava a la clàusula quarta del Conveni, anticipant  finançament a càrrec de 
l’ACA, fins que es pogués fixar el cost real de les obres i regularitzar les aportacions 
econòmiques que correspongui a cada ens. 

 
 

TERCER.-  Comunicar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
El senyor Martí diu que es tracta d’un problema greu, doncs l’ACA rescindeix el conveni i per 
tant no pagarà els diners, i estem parlant d’una obra d’un import de 2.741.000 € en que l’ACA 
pagava el 60%. Diu que ens trobem amb una part de la canonada que ja s’ha fet, a Torreblanca 
ll, i que es va decidir fer-la sense consignació pressupostaria. Continua dient que ara ens diu 
l’ACA que no ens donarà els diners, i estem indignats, però que no ens resignarem i 
presentarem al·legacions i informa de que el motiu que exposa l’ACA es que no s’han presentat 
les justificacions de les despeses dins de les anualitats previstes al conveni.  
Diu que l’obra no s’ha fet i que es podia haver demanat a l’ACA la signatura d’una nova 
addenda al conveni per modificar les anualitats. Ara ens trobem amb que l’ACA està molt 
malament econòmicament i que s’agafen amb que no s’han fet be les cosses per iniciar 
l’expedient d’extinció del conveni.  
Continua dient que varem demanar que ens paguessin els 400.000 € que es preveu costi el 
tram de canonada que ja s’ha fet. Ara tenim una canonada que podria haver costat 38.000 € i 
en canvi ens costarà 400.000 euros , i si a més  no es reben els diners del conveni, aquesta 
obra no ens servirà per res. Per tant de moment presentarem les al·legacions. 
Acaba dient que ho tenim malament ja que l’ACA ha dit que no ens pagarà res, i que hem 
perdut una subvenció de 1.600.000 € mes IVA. 
 
Pren la paraula el senyor Mariano Mendez dient que es tracta d’un problema greu i inminent i 
demana a l’equip de govern els mantingui informats. Diu que esperen no perdre aquests 
400.000 euros i evidentment votaran a favor per sol·licitar a subvenció. 
 
Pren la paraula el senyor Canongia i diu que si s’hagués fet un traspàs de poders com ell va 
demanar aquest tema s’hauria tractat. L’ACA no pot dir que no s’ha presentat res, doncs hi ha 
un projecte redactat  pel senyor Noy i que ha estat en exposició publica i aprovat. L’ACA està al 
corrent del tot i hi havia el compromís de que això es faria, s’han fet molts viatges a l’ACA ,però 
ara deu aprofitar el canvi de govern i la delicada situació econòmica per retirar la subvenció. 
Diu que s’estava discutint el tema de qui faría la obra i de com es repercutiria en el seu cas el 
seu cost en les tarifes. Comenta que es va fer un nou projecte mes econòmic ja que l’anterior 
estava sobredimensionat, i que es va aprovar una pròrroga del conveni el seu dia. De totes 
maneres diu que està convençut que això no es perdrà. Diu que es competència del ACA 
subministrar aigua als ajuntaments. A més vol recordar-li la posició del seu grup en el tema de 
l’aigua. Votaran a favor d’aquesta moció, però no vol que es culpi a l’ajuntament. 
Diu que ja es va imaginar alguna cosa quan es va saber la greu situació econòmica en que es 
troba l’ACA, pero també comenta que aquesta deu tenir la consignació pressupostaria per fer la 
obra. Diu que el fet que tinguém el CTR a Vacarisses i que necessiti aigua pel seu 
funcionament ens dona suport per tal que la obra de la portada d’aigua s’executi amb aquesta 
subvenció. En atenció a tot l’exposat s’ofereix al Sr. Alcalde a acompanyar-lo a l’ACA per tal de 
mirar de solucionar aquest tema i demana al Sr. Reollo que també vingui si es possible. 
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El senyor Martí diu que l’ACA s’excusa en que no s’ha complert l’establert al conveni i 
s’acolliran al que sigui per no pagar res. Però que ells no es resignen i es lluitarà per 
solucionar-ho. Comenta que l’any 2008 es va aprovar una pròrroga per tal de tenir temps per 
negociar, però que ara s’hauria d’haver demanat una altre i no s’ha fet, i l’ACA s’agafa a aquest 
incompliment donada la seva mala situació econòmica. Acaba la seva intervenció dient que es 
va preguntar a l’anterior equip de govern per aquesta obra en mes d’un ple. 
 
Intervé el senyor Alcalde dient que han parlat amb els directors de sanejament, abastament i 
infraestructures de l’ACA i els han dit que des de l’ajuntament això ja es sabia i que no s’ha 
justificat res del projecte de la canonada de 28 polsades, que el projecte no ha anat mai allà, ni 
s’ha justificat res del projecte dels col·lectors. Diu que el CTR sembla que per ara funciona amb 
aigua pròpia recollida de les pluvials i de la osmosis. Diu que si abans la obra de portada de 
l’aigua no es va fer tenint una subvenció de l’ACA del 60%  del seu cost, com es podrà fer ara 
si no rebem la subvenció.  
 
Intervé el senyor Canongia dient que amb el que més parlaven d’aquest tema és el senyor 
Aguiló, el coordinador territorial, i ell n’està al corrent de tot. S’ofereix a acompanyar a l’alcalde 
on calgui per solucionar el tema. 
 
Pren de nou la paraula el senyor alcalde qui informa del fet de que a l’ACA no s’ha enviat res 
per part de l’ajuntament, i pregunta el perquè si l’any 2008 es va fer el canvi d’anualitats, ara no 
s’ha tornat a demanar, ja que en aquest cas no s’els hi hagués donat la oportunitat de rescindir 
el conveni. Diu que s’ha deixat perdre la subvenció i que no tenim documentació per justificar 
l’incompliment que ells ens diuen hem fet. Acaba dient que li agradaria que ens donessin la 
subvenció i que no hagués de pagar l’ajuntament els 400.000 € que demana FCC pel tram de 
canonada que s’ha fet. 
 
El senyor  Canongia diu que s’estava negociant la inclusió en el PUOSC d’aquest tram de 
canonada. 
 
El senyor alcalde li diu al senyor Canongia que el seu dia li va dir que la obra estava finançada 
per l’ACA i ara diu que ho volia incloure al PUOSC, per la qual cosa vol aclarir que no hi ha 
finançament per aquesta obra ja feta i ens trobem amb un problema. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
 
III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORP ORATIVA 
 
1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEB RADES PER LA  JUNTA 

DE GOVERN LOCAL ELS DIES 11, 18 I 26 D’ABRIL DE 201 1, 2, 9, 16, 23 I 30 DE MAIG 
DE 2011, 6, 8, 23 I 27 DE JUNY DE 2011, I 5, 11 I 18 DE JULIOL DE 2011. 

 
2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CE LEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 

SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 92/2011, del 13/04, al 212/2011, del 20/07), (Hisenda,  
del 71/2011, del 15/04,  al 110/2011, del 08/06), (Medi Ambient,  del 15/2011, del 18/04, al 
26/2011, del 10/06),  (Serveis Municipals -abans Obres i Serveis-, del 24/2011, del 15/04, al 
31/2011, del 08/07), (Sanitat i Consum, del 23/2011, del 29/04, al 33/2011, del 01/06), 
(Urbanisme, el 86/2011, del 18/04, al 132/2011, del 20/07),  (Ensenyament –abans 
Educació- , del 8/2011,del 18/04, al 13/2011, del 18/07),  (Acció Social, Cooperació i 
Solidaritat –abans Serveis Socials-, del 9/2011, del 15/04, al 13/2011, del 29/06, -abans 
Solidaritat i Cooperació- del 2/2011, de l’ 01/06, al 3/2011, del 03/06), (Joventut, del 5/2011, 
del 09/06, al 6/2011, del 29/06), (Seguretat Ciutadana i Emergències –abans Seguretat 
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Ciutadana-  de l’1/2011, de l’01/07, al 5/2011, del 21/07), (Esports, el 3/2011, de l’11/07), 
(Cultura, del 6/2011, del 14/04, al 14/2011, del 15/07), (Dones –abans Polítiques d’Igualtat- 
el 2/2011, del 25/05), (Participació Ciutadana –abans Participació- el 2/2011, de 04/07), 
(Gent Gran, l’1/2011, del 31/05), (Organització Administrativa i Recursos Humans, el 
2/2011, de l’11/07). 

 
 
3.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 192 /2011, DE 8 DE JULIOL, DE 

DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ INFORMAT IVA DE RÈGIM 
INTERIOR, DE SERVEIS TERRITORIALS I DE SERVEIS A LE S PERSONES. 

 

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de juliol de 2011  ha acordat  
crear la Comissió Informativa de Règim Interior , la Comissió Informativa de Serveis Territorials 
i la Comissió Informativa de Servei a les Persones, de caràcter permanent , aprovant la seva 
composició, essent l'alcalde o regidor en qui delegui el president nat. 
 
Atès que de conformitat amb l' establert a l'article 21.4 del Reglament Orgànic Municipal, 
l'alcalde és el president nat de les comissions informatives, per bé que podrà delegar-ne la 
presidència efectiva mitjançant decret, del qual assabentarà el Ple. 
 
 

R E S O L C 
 
PRIMER.-  Delegar la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Règim Interior a 

regidor d'aquesta Corporació, senyor  Joan Pau Rica López. 
 
SEGON.-  Delegar  la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Serveis Territorials al  

regidor d'aquesta Corporació, senyor Martí Llorens Morraja.  
 
TERCER.-  Delegar la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Servei a les 

Persones al regidor d'aquesta Corporació, senyor Joan Pau Rica López 
 
QUART.-  Notificar aquesta resolució als regidors afectats per la delegació. 
 
CINQUÈ.-    Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació. 
 
 
4.- DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIO NARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL . 
 

5.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
No n’hi ha. 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
El senyor Mariano Mendez comenta que a la majoria d’embornals de Torreblanca II, 
independentment de la pendent del carrer, l’aigua es queda estancada, i provoca males olors, 
mosquits...i vol saber si està previst solucionar aquest tema. 
 
El senyor Alcalde li respon que no hauria d’haver-hi aigua estancada però que a totes les 
urbanitzacions de Vacarisses els embornals no son sifònics, doncs donen molts problemes 
d’embossaments, i a més a Torreblanca ,donat que no hi ha voreres, les reixes sempre estaran 
tapades per terra, pinassa, per molt net que estigui el carrer. Diu que en prenen nota i que 
miraran de solucionar-ho. 
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El senyor Toni Masana vol tornar a parlar de l’escrit del Terme, on es diu que l’antic Alcalde, el 
senyor Victor Suáñez i ell mateix treballaven 7 hores, demana que es corregeixi i arribi a totes 
les cases. Per una altre banda a ell li posen que “té una altra feina” i en canvi als regidors del 
nou equip de govern que també tenen una altra feina no els ho posen i als que estan jubilats 
tampoc hi diu que cobren una pensió. 
 
El senyor Boada li respon que les coses es poden dir de moltes maneres com per exemple 
quan a la web del PSC es parla de la seva mitja jornada que es de 4 hores. El que vol dir-li és 
que la seva obligació com a regidor era venir al Plens, a la junta de govern, a les comissions, i 
s’ha calculat que això suposa unes 7 hores aproximades al mes. 
 
El senyor Toni Masana diu que sap que aquí s’hi dediquen moltes hores i li sap greu que es 
jugui amb aquest tema. 
Segueix la seva intervenció el senyor Masana i pregunta que si és cert que s’han donat 8.000 
euros de més a les associacions. El senyor Alcalde li respon que fins ara s’ha repartit el 70% 
de 20.800 euros. 
També vol saber quin criteri s’ha fet servir al delimitar la zona d’aparcament de la plaça de        
l’ església, doncs hi ha molta gent descontenta. 
 
El senyor Martin contesta que s’havien demanat dues places de minusvàlids i es va decidir 
posar-les allà i aprofitant això ordenar una mica la plaça. 
 
També pregunta el senyor Masana quin ús se’n fa o es pensa fer del cotxe del grup Hera. El 
senyor Joan Pau Rica diu que s’està començant a protocol·litzar alguns temes de l’ajuntament 
com aquest, per exemple, i que al setembre ja els hi explicaran. 
 
Demana també el Sr. Masana si ja tenen un programa de govern. El Sr Alcalde li respon  que 
es farà tal i com ho van fer ells, i que els programas dels dos grups son bastant coincidents. 
També demana si es seguirà fent la recepció d’entitats. El senyor Alcalde li respon que si però 
que simplement es un lloc de trobada per prendre una copa de cava plegats, donat que es gent 
que treballa tot l’any per Vacarisses, i que no es farà cap dispendi. 
El regidor Toni Masana vol remarcar que es convida a tres membres per associació per tant 
aquesta invitació és només per uns quants. 
 
Per acabar, vol preguntar a Serveis Socials si han pensat en fer alguna aportació a econòmica 
pel desastre que està passant amb la sequera i la fam a l’Africa. 
També vol demanar a Serveis Socials quines seran les accions que es portaran a terme d’ara 
en endavant. 
Respon la regidora Anna Singla dient que ja els informarà i que si tenen idees hi estan oberts a 
parlar-ne. 
 
El senyor Ricard Reollo vol demanar ala regidora de Serveis Socials si té informació de les 
famílies que viuen al nivell del llindar de la pobresa a Vacarisses. 
Demana també al senyor Alcalde que es millori el protocol de funcionament del Ple, perquè 
s’ha votat un punt amb caràcter d’urgència no inclòs en l’ordre del dia i que no en tenien 
coneixement. L’Alcalde li respon que la resolució es de data 27 d’aquest mes i no sabien si es 
podria resoldre pel ple o no.  
 
Intervé el senyor Carles Canongia dient que el seu grup presentarà els números amb els costos 
anuals i globals per regidor, en funció de la dedicació, el que creu és que el sou de l’Alcalde no 
és un sou corresponent a una dedicació parcial. No es pot governar des de la revenja i l’odi. 
 
Intervé el senyor Salvador Boada adreçant-se al senyor Canongia dient-li que ha vist molta 
gent dels seus aquí fora, el senyor Canongia ho nega i  en Salvador Martín intervé dient que 
aquí es coneixen tots i el senyor Canongia li respon que per descomptat que es coneixen 
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doncs durant quatre anys l’ha menyspreat i insultat en cada Ple. 
 
La regidora Laura Sanchez vol preguntar al senyor Pedro Serna si ha dimitit com a president de 
la Carena Llarga, a la senyora Anna Singla li vol demanar perquè segueix com a vocal a 
Cultura i el Lleure, i al senyor Martí Llorenç si continua presidint el grup d’opinió. A més diu que 
vol aprofitar aquesta intervenció per demanar com han d’entendre els ciutadans des de fora, 
aquest decret signat pel senyor Boada el 14 de juny pel que aniquilen la plataforma de veïns 
PAPUST que ha estat treballant durant un any i mig fent el control i seguiment de les obres de 
Torreblanca II si el seu compromís electoral era “escoltarem i donarem suport a totes les 
entitats i associacions veïnals de Vacarisses”, això només es pot dir odi i revenja premeditada. 
 
Respon la senyora Anna Singla en relació al seu càrrec a l’entitat Cultura i Lleure i diu que li 
van demanar que no dimitís i que sinó plegarien, i per aquest motiu ella els hi seguirà donant 
suport. 
 
El senyor Pedro Serna, per la seva part diu que abans de les eleccions ja havia presentat la 
dimissió. 
 
El senyor Martí Llorens diu que el grup d’opinió no està regulat, no hi ha ni president, ni 
vicepresident, ni secretari, diu que ell n’era el seu portaveu i ara segueix sent membre del grup 
d’opinió. 
El senyor Salvador Boada diu que la majoria de veïns no es sentien representats pel PAPUST i 
van creure convenient que no seguissin. De les obres de Torreblanca se’n farà un monogràfic. 
 
La regidora Laura Sánchez diu que hi ha molts veïns que es senten representats per PAPUST i 
els han anat a veure setmanalment i han estat treballant voluntàriament i encara que ells 
creguin que no se senten representats la majoria, no es motiu per aniquilar-los sense més 
explicacions. 
 
El senyor Salvador Boada pregunta quantes assemblees ha fet l’ajuntament amb els veïns 
durant les obres, i diu que son ells els que paguen la major part del cost de les mateixes, i ara 
els diuen perquè l’ajuntament no ha anat a donar la cara...                                             
 
El  senyor Salvador Martín diu que simplement l’equip de govern anterior va triar el PAPUST, i 
l’actual pren la decisió política i decideixen que els representants dels veïns son les 
associacions de veïns. 
 
 
Essent les deu hores i quaranta cinc 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, 
 
 
 
 Salvador Boada i Guàrdia Joan Amengual i Tomé 
 


