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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 29 DE 
SETEMBRE DE 2011 
 
 
Vacarisses, 29 de setembre de 2011, essent les 20:00 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 ORDINÀRIA CEL EBRADA EL DIA 28 DE 
JULIOL DE 2011. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 
2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ACOR D DE NOMENAMENT DE 

REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L’ASSOCIACIÓ XARXA CIUTATS I POBLES 
PER A LA SOSTENIBILITAT. 

 
 
Vist que en compliment del que disposen els articles 52.2.b) i 52.2.e) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i  38.c del Reglament d'Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió extraordinària el dia 7 
de juliol de 2011, va acordar nomenar representants de la Corporació en els diferents òrgans 
col.legiats competència del Ple i a d'altres organismes i entitats  de les quals forma part, essent 
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nomenada la regidora de Cooperació i Sostenibilitat Anna Maria Singla Sangrà per a 
representar-nos a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 166/2011, de data 22 de juny, s’efectuà a favor del 
regidor Martí Llorens Morraja una delegació general d'atribucions de gestió i resolució dels 
assumptes de la regidoria de Medi Ambient. 
 
Considerant que per la naturalesa de l’Associació esmentada té més afinitat que hi siguem 
representants per regidor de Medi Ambient. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
setembre de 2011, va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels 
següent 

 

 A C O R D  
 
PRIMER.-  Nomenar el senyor Martí Llorens Morraja, per la seva condició de regidor de Medi 

Ambient, com a representant de l’Ajuntament de Vacarisses a l’Associació Xarxa 
de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat. 

 
SEGON.-  Notificar el nomenament als afectats , i a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles 

per a la Sostenibilitat. 
 

Sotmès a votació s’aprova amb el vot favorable de tots els regidors. 

 

 

3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRA TIVA I RECURSOS 
HUMANS D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CREACIÓ  DEL REGISTRE 
ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES. 

 

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeix el 
dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb l’administració. Aquest dret requereix de 
la definició estricta i inequívoca de la seu administrativa electrònica preveient un règim 
d’identificació, autentificació, contingut mínim, protecció jurídica, disponibilitat i responsabilitat 
sobre la mateixa. 
 
L’article 24 de la LAE estableix la obligació de les administracions públiques de crear registres 
electrònics per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions. 
 
L’Ajuntament de Vacarisses té la voluntat d’ampliar els serveis que ofereix al ciutadà, així com 
d’adaptar-se al què estableix la LAE, redactant amb aquesta finalitat un reglament. 
 
El procediment legal d’aprovació dels reglaments municipals implica, per imperatiu de l’article 
62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació del reglament 
corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma. 
 
Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 254/2011, de 8 
de setembre, ha estat formulat el  projecte del Reglament de creació del registre electrònic de 
l’Ajuntament de Vacarisses. 
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L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  reguladora 
de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública de l’expedient,  i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el 
vot de la majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança. 
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no 
són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació 
pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
 
Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 19 de setembre de 2011 va 
dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment el REGLAMENT DE CREACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC 

DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES. 
 
SEGON.-   Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text del Reglament pel termini de 

trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al 
diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
oficials suara esmentades. 

 
TERCER.-   Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 

termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Un cop aprovat definitivament, l’acord i el text íntegre  del Reglament es publicarà 
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  i al DOGC la 
referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.  
També es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya 
l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest. 

 
 
Pren la paraula el senyor Ricard Reollo que diu que en el marc de les noves tecnologies 
emergents  de cara a facilitar tots els tràmits burocràtics, l’ajuntament de Vacarisses podria ser 
un focus emissor de la signatura digital. 

Sotmès a votació  s’aprova amb el vot favorable de tots els regidors. 
 
 

4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECR ET DE L’ALCALDIA NÚM. 
260/2011, PEL QUAL ES RESOL VOTAR ELS DOS AJUNTAMEN TS PERQUÈ ENS 
REPRESENTIN AL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 
BARCELONA-PROVÍNCIA. 

 
 
Atès que per l’Alcaldia es dictà el Decret núm. 260/2011, de 14 de setembre, amb el contingut 
literal següent: 
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“Els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària són òrgans col·legiats, de caràcter 
interadministratiu, en matèria de cadastre, formats per representants del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, de la Generalitat de Catalunya i de les Entitats Locals 
 
El Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari, regula el seu àmbit, composició i funció, i l’Ordre EHA/2386/2007, de 26 
de juliol,  determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de Madrid i Barcelona i estableix 
el procediment de designació dels representants locals en diversos òrgans col.legiats. 
 
D’acord amb aquesta Ordre el municipi de Vacarisses pertany al Consell Territorial de 
Barcelona-Província. 
 
L’article 4 d’aquesta Ordre determina que els representants de les Entitats Locals en els 
Consells Territorials de la Propietat Immobiliària seran renovats dintre dels quatre mesos 
següents a la celebració de les eleccions municipals. 
 
Així doncs cal que es designin dos Ajuntaments, d’entre els municipis la població dels quals 
sigui igual o inferior a 20.000 habitants, perquè ocupin cadascuna de les vocalies 
corresponents. 
 
Es per això que 
 

R E S O L C 
 

PRIMER.- Votar pels Ajuntaments de Canovelles i el de Centelles  perquè representin a 
l’Ajuntament de Vacarisses al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-
Província. 
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la Gerència Regional del Cadastre. 
 
TERCER.- Sotmetre la present resolució a ratificació pel Ple de la Corporació a la propera 
sessió que se celebri.” 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
setembre de 2011, dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Ratificar el  Decret de l’Alcaldia núm. 260/2011, de 14 de setembre, pel qual es 

resol votar pels Ajuntaments de Canovelles i el de Centelles  perquè representin a 
l’Ajuntament de Vacarisses al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona-Província. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a la Gerència Regional del Cadastre. 
 
 
Es sotmet a votació i queda aprovat amb el vot favorable de tots els regidors. 
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5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACO RD DE JUNTA DE GOVERN 
LOCAL, DE SOL·LICITUD DE CANVI DE DESTÍ DE SUBVENCI Ó DEL PUOSC, ANY 
2011. 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 5 
de setembre de 2011, va adoptar el següent acord: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 20 de desembre de 2007, va acordar 
concórrer a la convocatòria  per a la formulació del Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunya del 
quinquenni 2008/2012, aprovat pel Decret 245/2007, de 6 de novembre, sol.licitant l’ajut econòmic 
i per a l’ actuació “COL.LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS D’ORÍGEN INDUSTRIAL DE CAN 
TORRELLA FINS A LA NOVA DEPURADORA”. 
 
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió del 7 d’abril de 2008, va aprovar 
inicialment la proposta de planificació del PUOSC per al quinquenni esmentat , corresponent al 
programa general i als programes específics, i en relació a la planificació proposà l’actuació de 
la Construcció d’un col.lector d’aigües residuals d’origen industrial des de l’EDAR del Polígon 
Industrial Can Torrella fins la nova depuradora d’aigües industrials, per a l’any 2011. 
 
Per Decret GOV/186/2010, de 19 d’octubre de 2010, (DOGC núm. 5745, de 29/10/2010), s’aprova 
la formulació definitiva del PUOSC anualitat 2011, segons la qual la subvenció atorgada per a l’ 
actuació “COL.LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS D’ORÍGEN INDUSTRIAL DE CAN TORRELLA 
FINS A LA NOVA DEPURADORA és de 382.743,04 euros, número PG-2011/1119. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 22 de desembre de 2009 va 
aprovar definitivament el PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU COL·LECTOR D’AIGÜES 
RESIDUALS D’ORIGEN INDUSTRIAL DES DE LA DEPURADORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL 
CAN TORRELLA FINS LA NOVA DEPURADORA D’AIGÜES INDUSTRIALS DE VACARISSES, 
elaborat per l'empresa Inypsa Informes i Proyectos, SA, amb un pressupost per al coneixement de 
l’administració de 540.474,31 euros (essent el pressupost d’execució material de 391.534,57 
euros,  i el pressupost d’execució per contracta de 540.474,31 euros).  
 
Ateses raons de caràcter tècnic , per Decret de la regidora d’Obres i Serveis núm. 12/2010, d’1 
de febrer, fou adjudicada directament, com a contracte menor , la part d’obra del referit projecte 
, corresponent al “TRAM DE COL.LECTOR AIGÜES RESIDUALS DEL POU 29 A L’EDAR DE 
VACARISSES (60 M)” . 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària celebrada 
el dia 22 de març de 2010 , va aprovar l’expedient ordinari de contractació, autoritzant la 
despesa de  497.829,64 euros, IVA inclòs. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 14 
de juny de 2010, elevà a definitiva l’adjudicació provisional feta a l’empresa EXCAVACIONES 
CACERES, SL, del contracte d’obres corresponents al PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU 
COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS D’ORIGEN INDUSTRIAL DES DE LA DEPURADORA 
DEL POLÍGON INDUSTRIAL CAN TORRELLA FINS LA NOVA DEPURADORA D’AIGÜES 
INDUSTRIALS DE VACARISSES, pel preu cert de 344.189,10 euros, més IVA al tipus del 16% 
de 55.070,26 euros,  disposant la despesa de 399.259,36 euros, essent formalitzat el contracte 
en data 18 de juny de 2010. 
 
Vist que la Base setena , de les Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2008-2012, aprovades per Decret 101/2008, de 6 de maig preveu que per a la 
determinació de l’import de les subvencions, el Director general d’Administració Local, un cop 
rebuda la documentació acreditativa de la contractació de l’actuació determinarà l’import 
consolidat de l’actuació. 
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Atès que amb la regularització a aplicar a l’empara de l’article 23 del Decret 245/2007, de 6 de 
novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres d’obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012, previsiblement l’import consolidat de l’esmentada obra esdevindrà de 
259.518,58 euros de subvenció. 
 
Vist que la Base quarta,  de les Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
per al període 2008-2010, preveu el canvi de destinació, i s’haurà de justificar que existeixen 
circumstàncies noves i no previstes inicialment que fan necessari el canvi sol.licitat. 
 
Atès que segons informe tècnic que consta a l’expedient, es motiva tant l’existència de noves 
circumstàncies com la conveniència de sol.licitar el canvi de destí del romanent econòmic de 
123.224,46 euros, quantitat que resulta de la diferència entre l’import de la subvenció atorgada 
de 382.743,04 euros i el que correspondria en la consolidació en funció de l’import 
d’adjudicació 399.259,36 euros,  per a disposar de finançament per a dur a terme les  
actuacions corresponents al projecte de l’obra i subministrament “COL.LOCACIÓ DE 
CONTENIDORS SOTERRATS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS –TIPUS SISTEMA PLOMA”  
(pressupost execució per contracta de 227.735,54 euros)  i el subministrament de 
“PLATAFORMA ELEVADORA PORTAFÈRETRES “ (pressupost execució per contracta 
13.570,00) pels serveis funeraris municipals. 
 
Es pretén finançar el projecte d’obres i subministrament titulat “COL.LOCACIÓ DE 
CONTENIDORS SOTERRATS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS –TIPUS SISTEMA PLOMA-“ 
amb la subvenció atorgada en el marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, 
presentant al.legacions a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, 
sol.licitant el canvi de destí de la subvenció atorgada per a l’actuació “Vianantització centre 
urbà de Vacarisses” inclosa en el programa ET ,  i amb el romanent que resta de la subvenció 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, núm. actuació 1119 any 2011, juntament amb 
l’aportació municipal, sempre respectant els límits del percentatges de participació que 
estableix la normativa del PUOSC. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
 
 
PRIMER.- Sol.licitar el canvi de destí de la part de la subvenció –romanent- , per import de 
123.224,46,  atorgada  per Decret GOV/186/2010, de 19 d’octubre de 2010, (DOGC núm. 5745, 
de 29/10/2010), pel qual s’aprova la formulació definitiva del PUOSC anualitat 2011, per a l’ 
actuació “Col.lector d’aigües residuals d’origen industrial de Can Torrella fins a la nova 
depuradora”, i destinar-la a finançar les següents actuacions 
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PROGRAMA        
ACTUACIO COST 

ACTUACIO 
EXERCICI AJUT 

ECONOMIC 
DEL PUOSC 
A DESTINAR 

Programa 
general 

 

COL.LOCACIÓ DE 
CONTENIDORS 
SOTERRATS DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS –TIPUS 
SISTEMA PLOMA- 
 

 227.735,54 € 
(100%) 

2012 114.403,96 € 
(65%) 

Programa 
general 

PLATAFORMA ELEVADORA 
PORTAFÈRETRES –
ZPT.MANUAL HIDRÀULIC 
MTC” 

13.570,00 € 
(100%) 

2011 8.820,50 € 
65%) 

TOTAL       123.224,46 € 
 
SEGON.- Sol·licitar una pròrroga de sis mesos per a contractar projecte de l’obra i 
subministrament “COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS –TIPUS SISTEMA PLOMA” . 
 
TERCER.- Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació. 
 
QUART.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària del dia 19 
de setembre de 2011 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció 
del següent 
 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Vacarisses, en sessió ordinària del dia 5 de setembre de 2011,  de sol·licitar el 
canvi de destí de la part de la subvenció –romanent- , per import de 123.224,46,  
atorgada  per Decret GOV/186/2010, de 19 d’octubre de 2010, (DOGC núm. 5745, de 
29/10/2010), pel qual s’aprova la formulació definitiva del PUOSC anualitat 2011, per 
a l’ actuació “Col.lector d’aigües residuals d’origen industrial de Can Torrella fins a la 
nova depuradora”, i destinar-la a finançar les actuacions “COL·LOCACIÓ DE 
CONTENIDORS SOTERRATS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS –TIPUS SISTEMA 
PLOMA”  “PLATAFORMA ELEVADORA PORTAFÈRETRES “ alhora que es 
demana una pròrroga de sis mesos per a contractar la primera. 

 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Serveis Territorials a Barcelona del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals.  
 
El senyor Toni Masana demana si es sap on aniran aquests contenidors i quants en son,  
també vol saber quina part assumirà l’ajuntament. El senyor Salvador Boada li respon que té el 
projecte a la seva disposició, son contenidors de 5 unitats com els que s’han posat fins ara i 
s’instal·laran a diferents punts, Colònia Gall, la Farinera, i que el cost per l’ajuntament és del 
5%. 
 
Pren la paraula el senyor Ricard Reollo dient si es tindrà en compte la instal·lació dels 
contenidors de manera que no interfereixin en el pas de vianants, sobretot pel cotxets de nens, 
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cadires de rodes, etc. El senyor Alcalde li respon que aquest tema no correspon tractar-lo en 
aquest punt sinó a precs i preguntes. 
 
Pren la paraula la Sra. Laura Sanchez dient que consideren que en un moment com l’actual, és 
una frivolitat gastar-se 227.000 euros en contenidors soterrats. Tenint en compte que es 
podrien destinar a coses molt més importants com portar aigua al Fresno,  l’auditoria energètica 
i moltes altres coses mes importants. A més, els contenidors soterrats generen una nova 
despesa, doncs no suposa el mateix cost la recollida normal que la recollida amb ploma dels 
contenidors soterrats. Per tant ells hi estan en contra. 
 
El senyor Salvador Boada li explica que molts contenidors soterrats d’aquests es posen en llocs 
on els veïns hauran de pagar les quotes d’urbanització i s’estalviaran pagar els contenidors. A 
més, per no perdre la subvenció s’ha hagut de fer el projecte en tant sols un mes. 
 
Torna a prendre la paraula la senyora Laura Sanchez dient que hi segueixen estan en contra i 
que a més considera que en l’època actual no podran tirar endavant obres d’urbanització i els 
veïns segur que preferirien que se’ls asfaltés els carrers enlloc de contenidors soterrats, i per 
exemple els veïns del Fresno segur que preferirien tenir aigua. 
 
El senyor Canongia sol·licita poder intervenir i demana que ja que estan en un Ple es posi 
ordre, i que una persona del públic que està cridant l’altre dia va fer un  intent d’agressió a una 
ex-regidora de l’ajuntament, cosa que no es pot tolerar.   
 
El senyor alcalde li respon que quan el públic ha cridat ell ha estat el primer en intervenir. 
 
El Sr. Masana comenta que no entén el perquè es canvia l’actuació de la vianantització del 
casc, que es podria fer per fases, per aquesta actuació dels contenidors soterrats. 
 
El Sr. Alcalde diu que el pressupost de l’actuació de la vianantització puja uns 600.000 € i que 
no redactat el projecte per part de l’anterior govern, ja que han tingut temps suficient per fer-ho 
hi ha un projecte fet. En aquest sentit diu que si volien fer la vianantització podien haver tingut 
ja des de l’any 2008 en que es va aprovar el PUOSC. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el vot favorable dels regidors d’UIPV, CiU i PP, i el  vot en 
contra dels regidors del PSC i ERC. 
 
 
 
6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACOR D DE JUNTA DE GOVERN 

LOCAL, DE PRESENTAR AL·LEGACIONS A LA FORMULACIÓ DE L PUOSC, ANY 2012 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 20 de desembre de 2007, va acordar 
concórrer a la convocatòria  per a la formulació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya del 
quinquenni 2008/2012, aprovat pel Decret 245/2007, de 6 de novembre, sol·licitant l’ajut econòmic 
per a diverses actuacions, d’ entre les quals hi figura “Vianantització centre urbà de Vacarisses”, 
per a l’anualitat del 2012. 
  
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió del 7 d’abril de 2008, va aprovar 
inicialment la proposta de planificació del PUOSC per al quinquenni esmentat , corresponent al 
programa general i als programes específics, i en relació a la planificació proposà l’actuació 
esmentada , per a l’any 2012. 
 
Mitjançant edicte de 7 d’abril de 2008,  del Director general d’Administració Local, publicat al 
DOGC núm. 5107, de 0.04.2008, es va sotmetre al tràmit d’informació pública de l’aprovació 
inicial de la planificació quinquennal del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. 
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La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en data 30 de juny de 2008, va aprovar la 
planificació quinquennal del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya , 2008-2012. 
 
Atès que per Edicte de 9 de juny de 2011, publicat al DOGC núm. 5900 de data 15.06.2011,  es 
sotmet la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, al tràmit 
d’informació pública des del dia 1 de juliol de 2011 i fins el 30 de setembre de 2011,  per a 
formular al·legacions. 
 
Aquest l’Ajuntament ve prestant el servei de recollida selectiva dels residus municipals, i per a 
promoure que els productors de residus efectuïn les operacions de tractament prèvies del 
residu que facilitin la seva recollida selectiva,  ha vingut realitzant al llarg d’aquest anys, en la 
mesura de les seves possibilitats, accions de foment i suport per optimitzar la gestió dels 
residus municipals i, entre elles, un desplegament d’elements contenidors per diferents indrets 
de les divuit urbanitzacions i nucli urbà que configuren el terme municipal, essent encara 
insuficient per a dotar tots els nuclis de població tant dispersos. La conjuntura econòmica actual 
que afecta les finances públiques, i especialment l’administració local, ens porta a una situació 
molt precària en termes econòmics per atendre els serveis mínims obligatoris que la legislació 
atribueix als Ajuntaments. Fet que té més incidència en el nostre cas per haver d’estendre la 
prestació aquests serveis a un àmbit territorial molt extens . 
 
És per això que s’ha considerat la necessitat de demanar un canvi de destí de la subvenció, per 
tal que ajudi al finançament de la inversió de la instal·lació i subministrament del contenidors 
soterrats que s’ha entès com a prioritària,  i en ordre de conveniència, per damunt de l’obra de 
vianantització del centre urbà. 
 
Es pretén finançar el projecte d’obres i subministrament titulat “COL.LOCACIÓ DE 
CONTENIDORS SOTERRATS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS –TIPUS SISTEMA PLOMA-“ 
amb la subvenció atorgada en el marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, i 
amb part del romanent que resta de la subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 
núm. actuació 1119 any 2011, juntament amb l’aportació municipal, sempre respectant els 
límits del percentatges de participació que estableix la normativa del PUOSC. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Presentar al·legacions a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 

any 2012, sol·licitant el canvi de destí de la subvenció prevista per a la 
“Vianantització centre urbà de Vacarisses” inclosa en el programa ET per al 2012, i 
destinar-la a l’actuació corresponent al projecte d’obres i subministrament titulat 
“COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
–TIPUS SISTEMA PLOMA-“ 

 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Serveis Territorials a Barcelona del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals pels mitjans telemàtics de l’extranet de les 
administracions catalanes. 

 
TERCER.-  Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació a la propera sessió 

que se celebri. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el vot favorable dels regidors d’UIPV, CiU i PP, i el  vot en 
contra dels regidors del PSC i ERC. 
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7.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT D’ACCEPTACI Ó DE LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA  MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA D’ ENSENYAMENT DE 
20 DE JULIOL DE 2011, PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVEN CIONS A LES 
CORPORACIONS LOCALS TITULARS D’ESCOLES DE MÚSICA PE R AL CURS 2010-
2011. 

 
 
Vista la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 2011, per la qual s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música per al curs 2010-2011. 
 

Vist que el Departament d’Ensenyament mitjançant aquest resolució ha atorgat a l’Ajuntament 
de Vacarisses l’ import de 42.900,00 € pel curs 2010-2011 per a coadjuvar el finançament de 
les despeses de funcionament de l’escola municipal de música de Vacarisses.  

 

Vist que a l’article 5.a) de la Resolució s’estableix que per al pagament de l’ import atorgat 
caldrà presentar acord del Ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció. 

 

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
19 de setembre de 2011, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció 
del següent: 

 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Acceptar l’ajut atorgat pel Departament d’Ensenyament, mitjançant Resolució de la 

Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 2011, per import de 42.900,00 € pel 
curs 2010-2011, en concepte de subvenció per al finançament de les despeses de 
funcionament de l’escola municipal de música de Vacarisses. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 
 
 
Intervé el senyor Josep Maria Gibert dient que tal com es va tractar a la comissió Informativa, 
aquesta proposta es deguda a la retallada del Departament d’Ensenyament, que ha s’ha passat 
de 600 euros per alumne a 300 €. Això comporta una subvenció de 42.900 euros pel curs 
2011/2012. Estem pendent d’una altre resolució de 160 euros més per alumne el que farà que  
l’ import total per alumne sigui de 460 €. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
8.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT DE DONAR SUP ORT A LA 

GENERALITAT PER DEFENSAR EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍ STICA A LES 
ESCOLES DE CATALUNYA 

 
 
Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el 
model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, el Comitè Executiu de la Federació de 
Municipis de Catalunya volem expressar el següent:  
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El model lingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat un 
model d’èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió 
social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria, l’avala.  
 
La immersió lingüística, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu sense separar els 
nois i les noies per raó de llengua. A més, s’ha demostrat que el model d’immersió permet el 
coneixement de les dues llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori, afavorint la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats.  
 
En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha contribuït, sens 
dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en diferents àmbits.  
 
Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis, 
reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als 
municipis, i que exerceix de sistema d’ acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.  
 
Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel trilingüisme com 
a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu.  
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida el sessió ordinària el dia 19 
de setembre de 2011, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció 
del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar 

el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya.  
 
SEGON.-  Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota la 

comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent 
un model d’èxit i cohesió social. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord al govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups 

Parlamentaris Catalans,  a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 
Catalana de Municipis. 

 
 
El senyor Masana explica que el seu grup va presentar un escrit a l’ajuntament en que 
s’adjuntaven unes 50 signatures que contenia un text similar al de la moció i es pronunciava en 
el mateix sentit. 
 
El senyor Canongia demana que ells també volen presentar aquesta moció , i el senyor Alcalde 
aclareix que es una moció conjunta però que per un malentès no s’ha fet abans. 
 
Interve el senyor Mariano Méndez dient que aquesta proposta que es presenta avui s’està 
presentant a molts municipis i és la mateixa a tots els municipis. Per part seva vol llegir la seva 
proposta que també s’està llegint presentant a tots els municipis: 
 
“La nostra posició sobre el bilingüisme, la sentència del TC i la immersió lingüística es la 
següent: 
 
Els governs han de, en primer lloc, complir la Llei i les sentències i després oferir als catalans el 
màxim de possibilitats per a l’educació dels seus fills. 
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Després de 30 anys de polítiques nacionalistes, la societat catalana mereix, com sempre hem 
defensat, una escola que ofereixi als nostres joves una educació trilingüe ( és a dir, en català, 
castellà i anglès), que els prepari per un mon cada cop més competitiu. 
 
El govern de Catalunya ha de vetllar més per la pluralitat que representem el conjunt dels 
catalans i menys per la ideologia nacionalista que només serveix a una part. Tenim l’oportunitat 
d’oferir als joves una educació més lliure, més rica i més plural. I tenim l’oportunitat d’apostar 
per el que més necessiten els nostres joves: una educació de més qualitat.  
 
Volem que el català sigui una llengua vehicular i volem que el català creixi i sigui cada dia més 
fort, per això volem que sigui vist com una llengua de llibertat. El català ha de seguir sent 
llengua vehicular a l’escola pública, però es castellà també ha de ser-ho. 
Hi ha moltes formules que ho permeten, només falta la voluntat i el compromís del govern. 
 
La societat catalana esta preparada per a una escola trilingüe, perquè és una societat plural. 
Catalunya és plural i ho demostra l’exemple dels principals diaris catalans, que tenen edicions 
en ambdues llengües , l’exemple de les escoles privades que ofereixen una educació com a 
mínim en tres llengües, i l’exemple d’una societat que viu el bilingüisme amb tota naturalitat. 
 
Una educació trilingüe és, doncs, una garantia de llibertat, una garantia dels drets del pares i 
dels fills, una garantia de major qualitat una garantia de un millor futur.” 
 
Per tant, segueix dient el senyor Mariano Mendez, hi votaran en contra. 
 
El senyor Toni Masana diu que pel que fa a la Llei i les sentencies vol recordar-li que a 
Valencia que hi governa el P.P., hi ha 120.000 famílies que volen escolaritzar els seus fills en 
català i no tenen aquesta opció. Aquí tres famílies volen canviar el model d’èxit d’immersió 
lingüística amb el qual tots els nois i noies acaben aprenent el català i el castellà. El castellà no 
és la llengua amenaçada doncs la parlen uns 400 milions de persones en canvi el català el 
parlen com a molt 7 milions. 
 
Pren la paraula al senyor Ricard Reollo que diu que li sorprèn que després del que s’acaba de 
llegir hi voti en contra. 
 
Intervé el senyor Carles Canongia adreçant-se al regidor del PP i li diu que ell mateix fa servir 
la llengua castellana aquí i no passa res, per tant estem en un país lliure. És un despropòsit 
molt gran la presentació d’aquests recursos en contra del model d’immersió lingüística, que per 
cert és un model que l’han copiat a molts altres llocs del mon pel seu èxit. Nosaltres sempre 
hem defensat i lluitat per aquest model, amb el que a diferencia del model basc, no hi ha 
separacions per qüestions d’idioma. A més a Espanya cada dia es parla pitjor el castellà igual 
que a Catalunya cada dia es parla pitjor el català, per tant no ens esforcem a parlar bé, el que 
no vol dir que no es parli. Diu que el seu dia varen donar suport a aquest model d’inmerssió i 
per tant avui recolzaran la proposta.  
 
Intervé el senyor Salvador Boada i diu que només anant al pati de l’escola ja veurà que es parla 
molt el castellà. 
 
El senyor Mariano Méndez diu que evidentment tenen postures diferents però que ells han 
defensat la seva postura igual que en el seu cas. 
 
Es sotmet a votació  s’aprova amb el vot en contra del Partit Popular i el vot a favor de la resta 
de regidors. 
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9.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA DE DONAR SUPORT  AL CORRELLENGUA 
2011 

 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries, 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la 
llengua vehicular i comuna de la  nostra societat i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes, 
 
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica de Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntament , consells comarcals, associacions i societat civil en general, 
 
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses, per Decret del regidor de Cultura  núm. 11/2011, de 3 de 
juny, va resoldre atorgar a  l’entitat “Nucli de la CAL de Vacarisses” una subvenció de 1869,96 
euros per a dur a terme activitats de projectes i activitats de difusió d ela cultura, entre les quals 
hi ha programada  el “Correllengua”. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 19 
de setembre de 2011, va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 

PRIMER.-  Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de 
parla catalana i a favor de la seva unitat. 

 
SEGON.-  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta corporació. 
 
TERCER.-  Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora 

d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català 
oral entre persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda. 

 
QUART.-  Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i a  
l’entitat “Nucli de la CAL de Vacarisses”. 

 
 
Intervé el senyor Mariano Méndez dient que vol llegir la proposta que està presentant el Partit 
Popular a tots els municipis. El Partit Popular votarà en contra d’aquesta moció per quatre 
raons: 

- L’ús sistemàtic de la terminologia dels Països Catalans es rebutjada sistemàticament 
fora de Catalunya, el que mostra que els promotors del Correllengua, més que 
defensar la llengua catalana el que fan es fer servir la llengua com a bandera política 
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del nacionalisme català dins i fora de Catalunya. No podem fer servir diners públics per 
recolzar a grups que fan servir la llengua com a bandera separatista. 

- No compartim la idea de que la llengua catalana hagi de ser la única llengua comú a 
Catalunya i a les altres comunitats on es parla el català. L’espanyol, a més de ser la 
llengua comú a tots els espanyols, també es llengua oficial a Catalunya i llengua pròpia 
d’una majoria de catalans. No acceptem que hagi d’existir una única llengua de acollida 
dels immigrants. Tant el català com el castellà son llengües necessàries 

- No entenem que es defensi l’ús del català a les institucions estatals i europees quan al 
mateix temps es pretén marginar l’ús del castellà a les institucions públiques catalanes. 

- La moció ignora que el coneixement del català és més alt que mai i que mai com fins 
ara ha hagut tanta editorial i premsa diària en català, així com l’existència d’uns potents 
mitjans audiovisuals en llengua catalana. Ignora que el català és hegemònic a la vida 
pública catalana i a l’ensenyament... no es pot mantenir el discurs victimista del català 
en retrocés perquè és fals. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Masana que demana a l’equip de govern que les mocions es 
defensin també al carrer, doncs en els actes d’aquests dies no hi ha hagut cap regidor de 
l’equip de govern. Per altra banda i adreçant-se al senyor Mariano Méndez li diu que aquest 
any ell és professor a Can Parellada i de 400 nens i nenes només 2  parlen català. Per tant el 
català no és hegemònic, sense el suport d’iniciatives com aquestes el català acabarà com està 
acabant el gallec a Galicia, l’euskera a EusKal Herria, o el català a la Catalunya Nord. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovada amb el vot en contra del regidor del Partit Popular i el vot 
a favor de la resta de regidors. 

 
 
 
10.- MOCIÓ PRESENTADA PER GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT  POPULAR DE 

CATALUNYA, PER A LA CREACIÓ DE DIVERSOS CONSELLS MU NICIPALS 
 
 
El secretari llegeix la proposta que segueix: 
 
 
Atesa la conscienciació dels ciutadans pels temes d’àmbit general de Vacarisses i de 
continguts propis del seu interès referents al nostre municipi. 
 
Atesa que la participació ciutadana en el devenir de la vida pública de Vacarisses comporta un 
enriquiment pràctic i democràtic de la nostra vila. 
 
Atès que l’Administració Municipal ha d’estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i de 
les associacions i entitats, relacionades amb el seu sector corresponent, en els assumptes del 
Municipi. 
 
Atès que aquesta participació ciutadana comportarà una major informació de les Institucions 
vers als ciutadans. 
 
És per tot això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següent 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Iniciar les actuacions oportunes i pertinents per la creació, reglamentació i 

desenvolupament dels següents Consells Municipals: 
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- Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Emergències 
- Consell Municipal de Medi Ambient 
- Consell Municipal d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat 
- Consell Municipal de Comerç 
- Consell Municipal de la Gent Gran 
- Consell Municipal d’Esports 
- Consell Municipal de Mobilitat Territorial 
- Consell Municipal de Cultura 

 
SEGON.-  Donar a conèixer a les associacions i entitats, i al conjunt de ciutadans de 

Vacarisses, el present acord. 
 
TERCER.-  Facultar al Senyor Alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses per tal de signar la 

documentació necessària per l’execució de l’acord. 
 
 
Pren la paraula el senyor Mariano Mendez qui explica que es poden argumentar més motius 
pràctics per votar a favor de la proposta, però les raons ètiques i morals son les següents: el 
seu partit creu que és de justícia que el ciutadans de Vacarisses participin en les institucions 
del municipi , creuen que és un deure del govern informar als ciutadans, creuen que es un dret 
dels ciutadans donar la seva opinió sobre les activitats del govern, creuen en la llibertat dels 
ciutadans en participar o no en les activitats publiques, creuen en la democràcia de les 
institucions per posar de la seva part per a que participin els ciutadans. Per tot això creiem que 
és un obligació moral del govern crear uns consells municipals  que permetin als ciutadans ser 
partícips dels esdeveniments de Vacarisses, els ciutadans ho estan demanant, a més l’activitat 
pública augmentarà el seu desig de participar,  la millor forma de preservar la democràcia és 
participar. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que hi votaran a favor doncs creuen que per descomptat 
que la participació és bona. Segueix dient que ells quan van entrar a l’equip de govern van 
crear la regidoria de participació ciutadana també amb aquesta finalitat. 
 
El senyor Ricard Reollo diu que ells es volen abstenir perquè consideren que  
Vacarisses encara es un municipi petit per moure tota aquesta maquinaria, i que això està mes 
enfocat pels districtes en les ciutats amb mes població. 
 
El senyor Carles Canongia diu que el seu partit hi votarà a favor, però que entenen que no es 
poden crear tots de cop i volta, però que n’hi ha que son mes urgents que altres com per 
exemple el Consell Municipal de la Gent Gran, doncs hi ha molta gent gran amb problemes 
deguts a la crisi, sense famílies...amb situacions veritablement dramàtiques.  
 
El senyor Salvador Boada diu que l’equip de govern no es pot comprometre a  crear-los tots i 
que si aquesta es la demanda hi votaran en contra. Si es pot començar per un i anar seguint 
amb d’altres sense data hi votaran a favor. 
 
Intervé el senyor Martí Llorens dient que aquest tema li preocupa i que el que s’ha de fer es 
fomentar la participació ciutadana. El seu partit ja va preveure en el seu programa la posta en 
marxa d’un consell de participació ciutadana. La idea bàsica que pretenen impulsar es la 
creació d’un únic consell de participació ciutadana molt ampli, amb representants de totes les 
associacions de veïns, de totes les entitats ciutadanes de qualsevol caire. Es podria fixar una 
periodicitat trimestral per exemple i l’alcalde compareixeria juntament amb els regidors que ell 
cregués oportú per informar dels acords presos en els darrers plens i es podria informar 
d’aquells temes en que s’està treballant i que arribarà un dia que s’hagin d’aprovar per Ple i el 
ciutadà ja n’haurà tingut coneixement i la oportunitat de participar-hi. 
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Intervé el senyor Pedro Serna dient que igual que Unió Independent, el seu partit votaran a 
favor sempre i quan s’acordi un inici progressiu. 
 
El senyor Mariano Méndez diu que ells el que volen és que es creïn consells municipals des de 
les mateixes regidories afectades i des de elles s’adrecin als ciutadans i entitats tal com es va 
fer en el seu moment amb el Consell Municipal de Comunicació i amb el de Joventut. A més, la 
proposta del govern va en contra del que diu el ROM a l’article 36 del capítol 5è: “... també es 
podran crear consells sectorials de participació en matèries determinades...”. El seu partit ha 
exposat raons practiques, ètiques i morals, fins i tot raons legals que recolzen aquesta 
proposta. Aquest matí s’ha trobat amb algú que li ha dit que ni Unió Independent per 
Vacarisses ni Veïns per Vacarisses recolzarien aquesta proposta, però ell creu sincerament 
que això no és així, ja van fer un pas enrere pel que respecte a la democràcia participativa 
passant els Plens municipals a una periodicitat de dos mesos. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Masana que en relació a la intervenció del senyor Pedro Serna li 
vol dir que si això suposa molta feina, doncs és del que es tracta de treballar que per això hi 
son. Aquest consell que volen crear, en el que l’Alcalde explicarà, la informació serà  
unidireccional o serà bidireccional ?, doncs ell entén que la participació ha de ser vinculant, allò 
que decideix el consell és el que s’ha d’assumir com a govern. 
 
El senyor Ricard Reollo vol tornar a repetir el que ha dit abans, no és que sigui massa feina, 
sinó que es vol importar un model de ciutats molt grans,I creu que de moment no cal, no és 
absolutament necessària. 
 
Intervé el senyor Carles Canongia que vol proposar al Partit Popular que afegeixi un punt en la 
moció en el qual s’especifiqui que la creació d’aquests consells municipals serà progressiva i 
d’aquesta manera tots hi estaríem d’acord. 
 
Pren la paraula el senyor Joan Pau Rica qui diu que Veïns per Vacarisses considera que crear 
tots aquests consells és una utopia. El que vol crear l’equip de govern és un consell únic i veure 
com funciona per fer altres després en el seu cas. 
 
El senyor Martí Llorens vol  fer un incís en relació al que ha dit el regidor d’Esquerra 
Republicana sobre la direcció unidireccional de la informació. El mecanisme escaient és que es 
realci la participació ciutadana amb la presència de l’alcalde que es limitarà inicialment a donar 
compte d’allò que s’ha aprovat. En segon lloc, en aquests consells hi haurà els regidors que 
informaran dels projectes de cadascuna de les regidories, obriran un torn de debat, escoltaran 
l’opinió del ciutadà i finalment allò es debatrà al Ple, per acabar qui prendrà les decisions 
pertinents serà l’equip de govern. Unió Independent proposa un consell mare, i a partir de que 
la participació sigui prou eficient aniran sorgint altres consells. 
 
El senyor alcalde li proposa al regidor del Partit Popular que es deixi el tema sobre la taula i 
se’n parli en una trobada apart. 
 
En Mariano Méndez diu que vol defensar la moció en públic, i demana a Veïns per Vacarisses 
que s’aclareixin. Li respon l’alcalde que s’haurien de reunir i veure quins son els consells que 
realment fan falta. El regidor del Partit Popular diu que ell considera que tots son necessàries, 
però que si per tal que hi votin a favor s’ha d’afegir un punt més a l’ordre del dia hi està d’acord.  
 
Pren la paraula en Salvador Boada i li diu que si s’afegís aquest punt seria sense condicions. 
Es podrien crear aquests consells municipals o bé d’altres o crear-ne més o menys. 
 
Intervé el senyor Joan Pau Rica dient que efectivament hauria d’acceptar que aquesta decisió  
fos al lliure albir de l’equip de govern. 
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Pren la paraula el senyor Carles Canongia dient que hi ha algú que s’ha posat a la dreta del 
Partit Popular, doncs no es pot acceptar això del lliure albir. S’està parlant d’una moció en la 
qual el Partit Popular insta a fer uns òrgans més participatius  però tots els presents saben que 
ara per ara això no és possible, però el que si és possible es que es manifesti la intenció        
política de crear en el temps aquests consells o bé d’altres.  
 
El senyor alcalde vol rectificar-lo perquè això que diu no s’ha deixat canviar. 
 
Intervé Joan Pau Rica i adreçant-se al senyor Carles Canongia li diu que per ell no es cap 
vergonya que se’l posi a la dreta del Partit Popular, doncs ell és nacionalista, independentista i 
pertany a un grup municipalista. El senyor del Partit Popular el que ens demana és que es facin 
aquests consells, no ha suggerit la possibilitat de que es puguin fer, i ells no saben si en seran 
capaços de portar-ho a efecte.  
 
El senyor Mariano Méndez finalment diu que afegirà un punt a la proposta, el punt 4, que 
determini que es podran crear aquests consells o d’altres. 
 
Es sotmet a votació amb l’afegit del punt 4 amb aquest text “ Es podran crear aquests consells 
municipals o d’altres. “ i queda aprovat amb el vot a favor de tots els regidors. 
 
 
 
11.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERR A REPUBLICANA DE 

CATALUNYA, PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAM ENT 
D’EDUCACIÓ. 

 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als Ajuntament una reducció de les 
aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants 
per al passat curs 2010-2011. 
 
Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement l’aportació del 
Departament d’Educació sobre els pressupostos municipals d’aquests serveis de l’any 2010, 
que ja estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se, significant un evident 
incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els municipis que presten els serveis 
municipals d’educació infantil (0-3) i d’ensenyaments artístics. 
 
Atès que aquesta decisió, a més d’una irresponsabilitat i del trencament unilateral dels acords, 
suposa un greu prejudici pels ajuntaments que fan en la tasca educativa molt més del que els 
correspon, assumint la despesa de serveis no obligatoris que la Generalitat no assumeix. 
 
Atès que aquestes decisions agreugen al dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat 
d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una afectació de 
la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als 
ajuntaments. 
 
Atès que l’incompliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no poden 
repercutir en la taxa que han pagar les famílies i carregar encara més sobre els ciutadans pel 
manteniment d’aquests serveis municipals. 
 
Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern de la Generalitat sobre 
la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca informació i les formes 
d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la comunicació als municipis afectats en ple 
període estival, provocant un major desconcert i significant una manca de lleialtat entre 
administracions. 
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Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot els petits i 
mitjans, es vegin obligats a replantejar l’obra educativa i amenaça el futur d’escoles bressol i 
escoles de música i dansa. 
 
Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de 30.000 places d’escola 
bressol pública ha estat importantíssim, al final s’han creat més de 46.000 places públiques 
noves, i és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat per garantir el 
sosteniment  del servei i la garantia d’accés del conjunt de la població. 
 
Atès que aquest ajuntament vol seguir manteniment les polítiques educatives com a prioritat 
política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en el 
valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la importància que tothom hi pugui 
accedir. 
 
En relació als antecedents exposats, el grup municipal ERC Vacarisses proposem al ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

A C O R D  
 
PRIMER.- Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars 
d’infants per al passat curs 2010-2011. 

 
SEGON.-  Denunciar l’ incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta 
Departament d’Educació – Entitats Municipalistes (Federació Catalana de 
Municipis i Associació Catalana de Municipis) i les addendes específiques signades  
amb el nostre ajuntament fins al curs 2010-2011. 

 
TERCER.-  Sol·licitar un finançament adequar a les escoles bressol i als centres 

d’ensenyament musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb 
les entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i 
els equipaments municipals. 

 
QUART.-  Notificar l’acord del Ple –Municipal, a Departament d’Ensenyament, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a L’Associació Catalana d’Escoles 
de Música, a totes les associacions de pares i mares de les escoles, als centres 
d’educació infantil i a l’Escola de Música del municipi. 

 
 
Intervé el senyor Masana qui diu que volen denunciar la manera com s’estan duent a terme les 
retallades, ja que no és la manera correcte de fer-ho. Les retallades també han arribat a 
Vacarisses amb el tema del transport, de l’escola bressol, l’Escola de Música. Ells pensen que 
aquestes retallades unilaterals haurien de ser més meditades, doncs com sempre afecten als 
més necessitats. 
 
Pren la paraula el senyor Mariano Méndez, dient que està totalment d’acord amb la proposta tot 
i que discrepen en part amb l’enunciat introductori però no amb el contingut final. Vol exposar 
algunes de les xifres de les que ha parlat el representant d’Esquerra Republicana i demana al 
senyor Gibert que si s’equivoca en alguna cosa el corregeixi. 
Pel que fa a l’Escola de Música la retallada de la subvenció representa un 23%, en transport 
també és del 23%, a l’Escola Bressol suposa una retallada del 12%, en les beques del 
menjador la retallada ha estat del 45%. Aquestes son les xifres que patiran les famílies de 
Vacarisses. La Generalitat ha pres una mala decisió, una política educativa immoral amb la que 
ells no hi estan d’acord. 
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Intervé el senyor Ricard Reollo, dient que sabent el que està passant a Grècia, Portugal, 
tothom s’està estrenyent el cinturo, que ell mateix ho està patint doncs ha de pagar una 
quantitat astronòmica pel transport de les seves filles per necessitat. Vol felicitar a Esquerra 
Republicana pel pacte que s’ha fet amb Convergència per anar a Madrid a buscar els diners 
que s’estan quedant de Catalunya. Avui la premsa informa que Navarra està fent retallades, 
Catalunya ja fa mesos que està fent retallades, i fins hi tot València està fent retallades. 
Segueix dient que ell, que treballa a Serveis Socials, ho pateix a diari, com aquest passat mes 
d’agost amb el tema de la PIRMI, demana disculpes però considera que estem en uns 
moments que és o això o bancarrota. 
 
Pren la paraula el senyor Canongia, qui diu que el seu partit votarà a favor de la proposta. Son 
èpoques difícils però no està d’acord amb que les retallades les rebin les classes més 
desfavorides, que les retallades arribin a educació, sanitat pública, residencies d’avis i 
disminuïts psíquics, això és el que el preocupa mentre hi ha d’altres coses a retallar. Aquí a 
Vacarisses la retallada en educació representa una bona retallada per les famílies que tenen 
dos o més fills. 
 
El senyor Joan Pau Rica per part de Veïns per Vacarisses diu que hi votaran a favor. 
 
Intervé el senyor Josep Maria Gibert, que vol felicitar a Esquerra per la presentació d’aquesta 
moció. Comenta que ells, només entrar al govern, es van trobar amb totes aquestes retallades 
brutals i van haver d’explicar-ho a les associacions de pares. El seu punt de vista personal és 
que fins ara s’ha estat vivint per damunt de les possibilitats del país. Pel que fa a Vacarisses 
s’està tractant de reduir en tot el que es pugui per tirar endavant. Segons la consellera es 
compromet a estudiar el mòdul de 1600 euros per plaça d’escola bressol com a mínim fins al 
desembre de 2011, per tant possiblement a partir de gener hi haurà una altra retallada, que ens 
pot acabar d’enfonsar. Només esperem que després de les properes eleccions el Partit Popular 
no ens faci presentar una altra moció com aquesta que ens porti a més retallades. 
 
El senyor Salvador Boada informa que el govern espanyol per mantenir el país necessita un 
crèdit de 600 milions d’euros diari. 
 
El senyor Mariano Méndez reitera el que ha dit el representant del Partit Socialista, per 
exemple que a València es retalla en una cosa que no es urgent. També vol aclarir al senyor 
Gibert que les competències en  ensenyament estan traspassades, el govern de la nació no té 
res a veure en aquest tema . 
 
Intervé el senyor Ricard Reollo dient que la retallada en el Festival Nacional de València és 
insignificant, comparat amb tota la gent que es queda sense feina. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovat amb l’abstenció del regidor de Convergència i Unió i el vot 
a favor de la resta de regidors.. 
 
 
 
12.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERR A REPUBLICANA DE 

CATALUNYA,  PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUN ICIPIS PER LA 
INDEPEDÈNCIA. 

 
 
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava 
exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania 
en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació catalana independent dins 
de la Unió Europea. 
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Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat 
de votar per la independència de la nostra nació a més de 900.000 catalans. 
El 10 d’abril de 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a 
Barcelona. 
 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven 
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de 
Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució 
Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 
2010. Moviment del qual Vacarisses també forma part. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans. 
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Politics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que 
en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest 
dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, 
econòmic, social i cultural. 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i 
de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la 
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret 
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris 
no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i 
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 
interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els quals també forma part el de 
Vacarisses, volem impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar 
cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal. 
 
És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció dels següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Vacarisses de formar part, pels tràmits 

legals oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una associació d’ens 
locals amb la denominació “ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte 
final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen 
al Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el 
dret a l’autodeterminació del poble català. 

 
SEGON.-  Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin interessar en la 

redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació ‘MUNICIPIS 
PER LA INDEPENDÈNCIA’. 

 
TERCER.-  Comunicar el present acord als ajuntaments de Port de la Selva, Vic, Arenys de 

Munt, Sant Pere de Torelló i Torelló pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
Intervé el senyor Toni Massana qui informa del procés que va començar a Arenys de Munt i va 
portar a que 554 municipis de Catalunya, entre ells Vacarisses, poguessin votar per la 
independència de la nostra nació. Ho van fer gairebé un milió de persones. Aquesta associació 
neix amb la voluntat de treballar conjuntament amb d’altres municipis catalans per defensar 
l’assoliment de l’estat propi, municipis com Vic, Arenys de Munt, Sant Pere de Torelló i Torelló 
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ja hi estan adherits, i avui mateix s’estan adherint altres municipis. Segueix dient que es pot ser 
independentista per molts motius, independentista identitari com ell mateix, però també n’hi ha 
d’econòmics. Es parla de retallades i de que les classes més desfavorides de la nostra nació no 
podran accedir al serveis més bàsics. Segons un parell d’estudis recents, Catalunya 
independent seria un estat plenament viable i que fins hi tot podria arribar a tenir excedent. Tots 
aquells que viuen a Catalunya, parlin català, àrab, castellà, en sortiran  beneficiats el dia que la 
independència arribi. És per aquest motiu que ara més que mai s’ha d’empènyer des de tots els 
àmbits per assolir la nostra llibertat. 
 
Pren la paraula el senyor Mariano Méndez , que diu que no comparteixen aquesta proposta i 
per tant hi voten en contra. 
 
El senyor Carles Canongia entén la posició d’Esquerra, però creu que el mon municipal té uns 
problemes concrets i estan representats perfectament per la Federació de Municipis i 
l’Associació Catalana de Municipis. Segueix dient que ells son federalistes, no 
independentistes, i que per tant s’abstindran. 
 
Intervé el senyor Pedro Serna dient que votaran en contra, i no per que estiguin en contra de la 
independència, sinó que en el que estan més d’acord és en anar cap a una independència 
general de Catalunya i  no una associació de municipis. Una associació de municipis estaria 
suprarepresentada. Per tant no hi estem a favor. 
 
Es sotmet a votació i no s’aprova amb els vots en contra dels regidors del Partit Popular, Veïns 
per Vacarisses i Unió Independent per Vacarisses, l’abstenció dels regidors del Partit Socialista 
de Catalunya i els vots a favor dels regidors d’Esquerra Republicana i Convergència i Unió. 
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha. 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA  

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 25 DE JULIOL DE 2011 , 5, 12 i 19 DE 
SETEMBRE DE 2011. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions esmentades, de les quals s’ha entregat copia de 

la minuta juntament amb la convocatòria plenaria. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA   (Alcaldia, del 213/2011, del 21/07, al 264/2011, del 
23/09), (Medi Ambient,  del 27/2011, del 26/07, al 31/2011, del 21/09),  (Serveis 
Municipals , del 32/2011, del 27/07, al 36/2011, del 14/09), (Sanitat i Consum, del 
34/2011, del 22/07, al 44/2011, del 22/09), (Urbanisme, el 133/2011, del 22/07, al 
170/2011, del 21/09),  (Ensenyament , del 14/2011,del 25/07, al 18/2011, del 05/09),  
(Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 14/2011, del 05/08, al 15/2011, del 08/08), 
(Seguretat Ciutadana i Emergències del 6/2011, del 25/07, al 15/2011, del 16/09), 
(Esports, del 4/2011, del 28/07, al 6/2011, del 12/09), (Participació Ciutadana , el 3/2011, 
del 25/07). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
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3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I DE LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 

 
 

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
No n’hi ha. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el senyor Mariano Méndez qui en relació amb les subvencions pels contenidors 
soterrats, diu que a d’altres urbanitzacions falten contenidors, concretament de recollida de 
paper i vidre. Per exemple a Can Serra a les entrades hi ha contenidors de tot i n’hi ha també a 
d’altres punts concrets. El que demanen els veïns és que n’hi hagi  més contenidors repartits 
per tot arreu doncs seria més fàcil fer-ne ús.  
 
Li respon el senyor alcalde dient-li que a Vacarisses el problema son les distancies, i el cost de 
la recollida amb aquestes distancies. Fer més recorreguts suposa una despesa important. 
 
Intervé el senyor Toni Massana, i diu que primer vol informar d’un tema i seguidament vol fer 
unes preguntes. Adreçant-se al senyor Joan Pau Rica en relació al que va comentar a la 
Comissió  Informativa de que havien anat a la Direcció General de Carreteres i que de les 
seves propostes els van dir que no pràcticament a tot. Segueix dient ells en el seu dia  van anar 
a parlar amb  el senyor Calvet, van anar tots els partits de govern i fins hi tot un veí. Ara ells 
han agafat el relleu, però al ser un grup independent no poden arribar al Parlament. Ells han 
decidit presentar una proposta de resolució al Parlament amb els quatre punts següents: 
instal·lar mitjanes separadores en ambdós sentits, instal·lar un radar a la part de baix del Palà 
per l’entrada, senyalitzar de forma més intensiva les circumstàncies de perill de la via i 
finalment reduir la velocitat a 80 Km per hora en aquells accessos als nuclis habitats, Can 
Serra, el Ventaiol. Des de Esquerra es segueix treballant a la oposició per millorar Vacarisses i 
vol emplaçar als grups parlamentaris del PSC, CiU i PP per a que donin suport a aquesta 
proposta al Parlament. 
 
A continuació fa una sèrie de preguntes: 
 
- Vol saber quin ha estat el cost de la recepció d’ entitats. El regidor de cultura li respon que ara 
mateix no ho té i en el proper Ple ja se li dirà.  
El senyor Toni Masana vol comentar també que aquell dia es va menjar i beure a la sala dels 
cups quan hi ha una ordenança que ho prohibeix, i ells son els primers que han de donar 
exemple.  
 
- Per la festa major es va contractar a dues persones i vol saber si es van pagar del capítol 1. 
L’alcalde li respon que si ,que va ser del capítol 1 tal com ja es va informar a la comissió.  
 
- També demana saber el cost total per arreglar el camp de futbol. El senyor Pedro Serna diu 
que ara mateix no li pot donar amb exactitud però el que sí que li pot donar son els 
pressupostos que s’han presentat, un de 4.298, l’altre 3.625 i l’últim 2.824 que és el que 
acceptarem; existeix la disponibilitat adequada i suficient en el pressupost del 2011 i la despesa 
està a la partida 342. Aquesta despesa ve deguda a la demanda per part del Club Esportiu.  
 
- Demana saber els criteris que s’han seguit per donar les subvencions a les associacions de 
veïns i si és veritat que s’han donat 8.000 euros de més, si hi ha entitats que se’ls ha rebaixat i 
que a d’altres se’ls ha pujat. 
Li respon el senyor alcalde i li diu que per fer el repartiment s’ha seguit el reglament existent, 
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s’han repartit els 27.000 existents a la partida, i en relació als 8.000 no s’han incrementat. 
 
- Vol demanar a la Regidoria d’Obres i Serveis si s’arreglarà el parking de l’Escola Font de la 
Urpina. 
- Al regidor de Mobilitat li demana el perquè de la prohibició d’aparcar al carrer Montserrat. 
-Pregunta si es cert que es fan controls policials  a la sortida de les feines al polígon industrial. 
 
Intervé el senyor Joan Pau Rica dient-li que aquesta tarda s’ha rebut la resposta de carreteres. 
En relació a la C-58. respecte a les mitgeres, la Generalitat diu textualment que no tenen diners 
per fer-ho i que el que faran és posar un radar de tram que agafarà la matricula del cotxe a un 
lloc determinat  i quan surti per un altre lloc faran el que calgui; el que també faran es posar 
rètols i baixar la velocitat màxima de 90 a 80 i a més posaran una línia central de 60 
centímetres d’amplada amb ulls de gat. Respecte a la il·luminació del túnel a nosaltres ens han 
dit que ja ho faran i ens ho han dit per escrit. El que també es va demanar va ser una rotonda al 
Palà i això ens ho han denegat. Per altra banda la Generalitat s’havia compromès a fer un 
intercanviador per sobre del túnel de Coll Cardús per a que els camions de la brossa no 
giressin directament, a més hi ha un projecte que així ho diu. La Generalitat va negar que 
existís aquest projecte, se’ls va tornar a fer entrada, i ara reconeixen que no hi ha diners per 
fer-ho i demanen es faci una reunió per acordar com es soluciona aquest tema. Segueix dient 
que li agraeix molt aquesta entrada parlamentaria ,doncs d’aquesta manera amb la insistència 
de l’equip de govern, que ja veu que es poca, i l’eficiència d’Esquerra que deu ser magnifica, ja 
veurà com ho aconseguiran. 
 
Pel que fa als aparcaments del carrer Montserrat, s’han suprimit perquè a l’estudi de mobilitat 
que va fer el nostre tècnic determinava que era millor treure’ls per a que el trànsit fos més fluid. 
La proposta de l’Ajuntament era canviar el sentit del carrer Montserrat, però els veïns no hi 
estaven d’acord. L’alcalde va fer unes gestions amb els veïns que tenen terreny a la part del 
darrera de l’escola  i que és on ara els autocars fan la volta. El trànsit segueix passant pel 
carrer Montserrat, i a més també tenen queixes dels vianants que no poden anar per les 
voreres perquè hi ha vehicles aparcats. Potser la decisió no és la més aplaudida pel poble però 
es la que l’equip de govern ha trobat més convenient.  
 
Intervé el senyor Salvador Martí dient que, en relació al carrer Montserrat abans ja estava 
prohibit aparcar i estava degudament senyalitzat, però que no sap el perquè s’hi aparcava. 
En relació a l’aparcament de l’escola Font de la Urpina està previst arreglar l’entrada del costat 
de l’escola bressol, els pàrkings de terra, igual que s’ha fet aquí per als autocars, l’únic 
problema és que no hi ha diners. 
Pel que fa als controls diu que s’està  fent el que es feia fins ara, amb la finalitat de prevenir 
aquests petits robatoris que hi ha a Vacarisses. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Masana i adreçant-se al senyor Joan Pau Rica li diu que en 
relació a la llum del túnel ja hi ha algú que ho ha fet abans això, perquè Convergència ho va 
entrar al Parlament al seu dia. El sentit d’aquesta proposta és forçar a Convergència per a que 
ho facin. En relació al carrer Montserrat, si no s’hi pot aparcar pel motiu de les escoles, 
aleshores perquè entre setmana no s’hi pot aparcar igualment. També demana si al damunt de 
les places si pot aparcar, doncs ell està cansat de veure motos i cotxes a la Plaça Major. 
 
Intervé el senyor Ricard Reollo, i demana a  la regidora de Serveis Socials la informació 
sol·licitada en el darrer Ple. La regidora li fa arribar la informació.  
Seguidament fa algunes preguntes: 
 
- Vol saber quants desfibril·ladors hi ha al municipi i on son, doncs creuen que estaria bé que 
un dels desfibril·ladors estigués al cotxe de la policia i que aquests el sabessin utilitzar per una 
emergència.  
 
- Per altra banda volen saber com funciona l’entrada i sortida dels autobusos a les escoles, 



 24

doncs aquesta setmana en una reunió de pares un pare es va queixar de la velocitat amb la 
que surten alguns dels autobusos. 
 
- També ens han arribat comentaris d’uns robatoris amb agressió a Can Serra. 

 
- Perquè han trigat tant a tornar a muntar les porteries del camp de futbol sala de Can Serra 
des de que  es van treure per festa major. 
 
Respon el  senyor Salvador Martí en relació al tema dels desfibril·ladors, diu que vol fer una  
proposta tant a la Federació com a l’Associació de Municipis perquè n’hi hagin més, i no només 
als vehicles de policia. A Girona tots els municipis tenen desfibril·ladors, a Vacarisses la policia 
estarà preparada per fer-los servir, la meva il·lusió seria que tots els cotxes de policia en 
portessin un. 
 
Pel que fa als robatoris es tracta d’un tema policial i no vull comentar res en públic. 
 
Pel que fa als autobusos el regidor Josep Maria Gibert diu que el balanç en general es força 
positiu, però que evidentment hi ha coses que s’han d’acabar de polir. La directora de l’escola 
ja ens va fer arribar la queixa de que un conductor anava molt despresa i el que farem és parlar 
amb T.G.O. per a que facin que els seus conductors tinguin la precaució que cal. També hem 
observat que l’actitud de molts pares tampoc és l’adequat, hi ha molt moviment, molts cotxes i 
han de ser conscients del perill. Per exemple, allà on gira l’autobús sempre hi ha molts pares 
que es queden aturats amb els seus fills, sense mirar d’evitar un accident. 
 
En relació a les porteries el senyor Pedro Serna comenta que durant la revetlla de Sant Joan es 
van rebentar les porteries amb petards i que no s’han pogut substituït fins que s’ha rebut la 
subvenció de la Generalitat de 5.500 euros. A més segueix dient que aquest cap de setmana 
s’ha produït un nou acte vandàlic contra la porteria i torna a estar trencada. 
 
 
Intervé el senyor Carles Canongia per fer uns aclariments en relació al projecte d’accés a Coll 
Cardús, i diu que aquest projecte el va redactar carreteres i el van presentar aquí, i al mateix 
temps ja van dir que no es podria fer, doncs el compromís de pagament era que pagués un terç 
medi ambient, un terç carreteres i l’altre terç el CTR. 
En relació a l’enllumenat del túnel, és cert que l’abocador genera electricitat però ha de vendre-
la a una companyia, i no pot subministrar-la directament a ningú. 
Segueix la seva intervenció fent referència a la instància que van presentar demanant el dret a 
rectificació de l’article del Terme sobre els sous, en que a part de manifestar una informació 
privada en relació a la seva invalidesa permanent diu que sap que ho va fer el Sr. Boada, cosa 
que li sap molt greu. Diu que cobra una pensió d’invalidesa per una cardiopatia que pateix des 
de fa anys, i que un malalt crònic ,com el seu cas,  ha d’intentar seguir fent el possible per 
portar una vida el mes  normal possible. Hi ha hagut algú que m’ha dit que ets cuentista, 
d’altres m’han demanat si tens depressions, per tant hi veig una mica de maldat perquè en 
d’altres casos simplement s’ha posat pensionista. Per tant vol saber si aquest escrit que hem 
presentat es publicarà al terme o no. 
 
Intervé la senyora Laura Sanchez que té varies preguntes: 
 
- Sobre la gestió de l’aigua del Fresno: si volen assumir-ne la gestió, quin cost tindrà i si ja 
s’han reunit amb els veïns. 
 
- Si el projecte iniciat de portada d’aigua  de El Fresno per la benzinera de l’autopista 
continuarà endavant. 
 
- En relació a l’estudi que va fer la Generalitat sobre el Pla de Clavegueram del Nucli, vol saber 
que es pensa fer. 
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- Si seguiran fent capes de rodadura d’asfalt a les urbanitzacions pendents d’urbanitzar. 
 
- En relació a les motos de correus que es tancaven al magatzem de la brigada, voldria saber el 
motiu pel qual ja no es deixa fer-ho. 
 
 
El senyor Salvador Boada respon en relació al CTR, diu que hi ha acords que com que estan 
caducats els rebutgen i d’altres que estan signats. Per tant si no es pot fer el pas elevat no 
s’obre el CTR, i a partir d’aquí en parlem. 
 
Intervé el senyor Lluís Alburquerque, qui pel que fa a la rectificació al Terme  diu que es 
rectificarà el que està malament, no el que vostès creguin que s’ha de rectificar. 
 
Pren la paraula el senyor Salvador Martí que diu que s’està a punt de signar el conveni amb els 
veïns del Fresno i que pel que fa al tema de portar l’aigua cap al  Fresno, està buscant el 
finançament, doncs no es  pot començar a fer obres sense un projecte fet.  
Pel que fa a les capes de rodadura d’asfalt no s’ho han plantejat encara i fins que no tinguin 
diners no ho faran. 
 
Pren la paraula el senyor Salvador Boada dient que no s’han fet números de la gestió de l’aigua 
del Freno. S’ estant replantejant moltes coses, s’ estant mirant projectes per fer només 
clavegueres, per exemple a la gent de la Coma el que els preocupa és el clavegueram, i el que 
no es pot fer es tirar endavant un projecte d’urbanització com el que s’ha fet a Torreblanca II. 
 
Pel que fa al pla de clavegueram del nucli  diu que no coneix el projecte i que ja se’l mirarà. 
 
Pren la paraula el senyor Joan Pau Rica i respon en relació a les motos de Correus. Fins fa poc 
el magatzem de la Brigada era un lloc obert i ha desaparegut material de certa embargadora,  
Diu que les claus dels locals municipals corren per tot arreu,i ara s’està procedint a canviar els 
panys de tots aquests espais. Correus, una empresa privada, porta 4 anys guardant les 6 
motos a un local municipal sense pagar ni un duro. S’ha parlat amb el delegat de Correus i se li 
va dir que els podem ajudar a buscar un local però que dins del local de la brigada les motos no 
poden estar. 
 
Pren la paraula la senyora Laura Sánchez qui diu que les motos fa un parell d’anys que hi son, 
que en el seu dia els van demanar si podien deixar les 4 motos de Correus i ells no hi van 
veure cap inconvenient. Pel que fa als robatoris, n’hi ha hagut sempre, però hi ha càmeres que 
s’han de posar en marxa, però existeix un tema de protocol de sol·licitud de vídeo vigilància i es 
van posar justament per controlar això. 
 
El senyor Joan Pau rica, diu que no troba cap justificació més enllà de la lògica per explicar que 
fan les motos allà, a més el senyor Salvador Boada diu que es va intentar negociar algun 
benefici econòmic per l’ajuntament i Correus no ho va voler. 
 
 
Essent les deu hores i vint-i-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 
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