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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 24 
DE NOVEMBRE DE 2011 
 
 
Vacarisses, 24 de novembre 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 
Eva Arambarri Viladerrams 
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀR IA CELEBRADA EL DIA 29 
DE SETEMBRE DE 2011 I EXTRAORDINÀRIES CELEBRADES EL S DIES 7 I 25 
D’OCTUBRE DE 2011. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a les esmentades 
sessions. 

 
2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COM POSICIÓ DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES. 

 
 
El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió extraordinària  celebrada el dia 7 de juliol 
de 2011,  va acordar crear les Comissions Informatives de caràcter permanent de Règim 
Interior, de Serveis Territorials i de Serveis a les Persones, així com la Comissió Especial de 
Comptes,  aprovant la seva composició. 
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El Ple de l’Ajuntament,  reunit en sessió extraordinària el dia 7 d’octubre de 2011, va prendre 
coneixement de  la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  
Sr. Joan Pau Rica i López, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de les 
últimes eleccions locals. 

Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, es va rebre la credencial , acreditativa de la condició d'electe a favor de la senyora Eva 
Arambarri Viladerrams, per estar inclosa a la llista de candidats presentada per “Veïns per 
Vacarisses”, a les eleccions locals de 22 de maig de 2011. 

La candidata proclamada va comparèixer a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2011 , i  
adquirí plenament la condició de regidora. 

 
Vist l’ escrit presentat pel Grup Municipal VEÏNS PER VACARISSES    (V per V) de proposta de 
nomenaments efectuades pels mateixos.  
 
El Reglament orgànic municipal regula als seus articles 20 a 23 la composició, funcions i règim de 
funcionament de les comissions informatives,  i als articles 32 a 34 la comissió especial de 
comptes. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del dia 14 de novembre de 
2011 va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents   
 
 A C O R D S 
 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació de la composició de la Comissió Informativa de RÈGIM 

INTERIOR, la qual estarà integrada, en representació del Grup Municipal  (V per 
V), en la seva condició de vocals, pels membres següents: 

 
Titular senior PEDRO ROQUE SERNA GONZÁLEZ, suplent: senyora EVA 
ARAMBARRI VILADERRAMS. 

 
 
SEGON.-  Aprovar la modificació de la composició de la Comissió Informativa de SERVEIS 

TERRITORIALS, la qual estarà integrada, en representació del Grup Municipal  (V 
per V), en la seva condició de vocals, pels membres següents: 

 
Titular  senior PEDRO ROQUE SERNA GONZÁLEZ, suplent: senyora EVA 
ARAMBARRI VILADERRAMS.  

 
TERCER.-  Aprovar la modificació de la composició de la Comissió Informativa de SERVEI A 

LES PERSONES, la qual estarà integrada, en representació del Grup Municipal  (V 
per V), en la seva condició de vocals, pels membres següents: 

 
Titular senyora EVA ARAMBARRI VILADERRAMS , suplent: senyor PEDRO 
ROQUE SERNA GONZÁLEZ 

 
QUART.-  Aprovar la modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes,  la qual 

estarà integrada, , en representació del Grup Municipal  (V per V), en la seva 
condició de vocals, pels membres següents: 

 
Titular senyora EVA ARAMBARRI VILADERRAMS, suplent: senyor PEDRO 
ROQUE SERNA. 
 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
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3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA CO MPOSICIÓ DE LA JUNTA 

DE PORTAVEUS. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió extraordinària el dia 7 de juliol de 2011 
va acordar crear la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vacarisses, com a òrgan complementari 
de l’organització municipal,   integrada pel senyor Joan Pau Rica López, i com a suplent Pedro 
Roque Serna González, en representació del Grup Municipal VEÏNS PER VACARISSES    (V per 
V). 
 
El Ple de l’Ajuntament,  reunit en sessió extraordinària el dia 7 d’octubre de 2011, va prendre 
coneixement de  la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  
Sr. Joan Pau Rica i López, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de les 
últimes eleccions locals. 

 

Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, es va rebre la credencial , acreditativa de la condició d'electe a favor de la senyora Eva 
Arambarri Viladerrams, per estar inclosa a la llista de candidats presentada per “Veïns per 
Vacarisses”, a les eleccions locals de 22 de maig de 2011. 

 

La candidata proclamada va comparèixer a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2011 , i  
adquirí plenament la condició de regidora. 

 
Vist l’ escrit presentat pel Grup Municipal VEÏNS PER VACARISSES    (V per V) designant el seu 
portaveu i substituta de conformitat amb l'establert a l'article  24.2 del ROF i 27 del ROM. 

 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 310/2011, de data 28 d’octubre de 2011, es va resoldre que 
el Grup Municipal VEÏNS PER VACARISSES    (V per V), del qual es declarà la seva constitució 
per Decret de l’Alcaldia núm. 173/2011,  de 23 de juny, restarà representat pels membres 
Pedro Roque Serna González i Eva Arambarri Viladerrams. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del dia 14 de novembre 
de 2011 va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Modificar la composició de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vacarisses, la 

qual estarà integrada pel senyor Pedro Roque Serna González com a portaveu, i 
per la senyora Eva Arambarri Viladerrams com a suplent, en representació del 
Grup Municipal VEÏNS PER VACARISSES    (V per V).. 

 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.  
 
 
 
4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ACO RD DE NOMENAMENT DE 

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIAT S 
COMPETÈNCIA DEL PLE I A D’ALTRES ENTITATS I ORGANIS MES DE LES QUALS 
FORMA PART. 

 
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 
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col.legiats competència del Ple i a d'altres organismes i entitats  de les quals forma part, essent 
nomenat el senyor Joan Pau Rica López ,en representació del Grup Municipal  V per V, a la 
Comissió de Seguiment del Reglament d’ Usos Lingüístics, Consell Municipal de Comunicació, 
Consell de redacció, Consell Escolar Municipal , i per la seva condició de regidor de Mobilitat 
Territorial a l’Agrupació de Municipis titulars del servei de Transport Urbà de la Regió 
Metropolitana de Barcelona .  
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del 7 d’octubre de 2011 va prendre coneixement 
de la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  Sr. Joan Pau 
Rica López, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de les últimes 
eleccions locals. 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 276/2011, de data 3 d’octubre 2011,  es va resoldre efectuar a 
favor del regidor senyor Pedro Roque Serna González, una delegació general d'atribucions de 
gestió i resolució dels assumptes de les regidories d’Organització Administrativa i Recursos 
Humans, i Mobilitat Territorial,  i respecte d’alguns camps d’actuació. 
 
Atès que la senyora Eva Arambarri Viladerrams,  a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 
2011 , prengué possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Vacarisses. 

 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 310/ 2011, de data 28 d’octubre de 2011,  es va resoldre 
que el Grup Municipal VEÏNS PER VACARISSES    (V per V), del qual es declarà la seva 
constitució per Decret de l’Alcaldia núm. 173/2011,  de 23 de juny, restarà representat pels 
membres Pedro Roque Serna González i Eva Arambarri Viladerrams. 
 
Vist el què disposen els articles 52.2.b) i 52.2.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 38.c 
del Reglament d'Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 14 de 
novembre de 2011, va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels 
següent 

 A C O R D  
 
PRIMER.-  Nomenar representants de la Corporació en els següents òrgans col.legiats 

competència del Ple i a d'altres organismes i entitats  de les quals forma part: 
 
 
Comissió de Seguiment del Reglament d’ Usos Lingüís tics 
Eva Arambarri Viladerrams, en representació del Grup Municipal  V per V 
Pedro Roque Serna González, regidor d’Organització Administrativa i Recursos Humans 
 
Consell Municipal de Comunicació 
Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V 
 
Consell de redacció 
Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V 
 
Consell Escolar Municipal  
Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V 
 
Consorci de Turisme del Vallès Occidental 
Eva Arambarri Viladerrams, regidora de Turisme 
 
 
Consorci per a l'Ocupació i la Promoció Econòmica d el Vallès Occidental  



 5 

Eva Arambarri Viladerrams, regidora d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
 
Agrupació de Municipis titulars del servei de Trans port Urbà de la Regió Metropolitana 
de Barcelona   
Pedro Roque Serna González, regidor de Mobilitat Territorial 
 
 
SEGON.-   Notificar el nomenament als designats ,  als òrgans col·legiats respectius, i a les 

diferents entitats i organismes. 
 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECR ET D’ALCALDIA NÚM. 

308/2011, SOBRE DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ  I RETRIBUCIONS A 
REGIDORA. 

 
Per l’Alcaldia es dictà el Decret núm. 308/2011, de data 27 d’octubre de 2011, amb el contingut 
literal següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament,  reunit en sessió extraordinària el dia 7 d’octubre de 2011, va prendre 
coneixement de  la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  
Sr. Joan Pau Rica i López, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de les 
últimes eleccions locals. 

Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, es va rebre la credencial , acreditativa de la condició d'electe a favor de la senyora 
EVA ARAMBARRI VILADERRAMS, per estar inclosa a la llista de candidats presentada per 
“Veïns per Vacarisses”, a les eleccions locals de 22 de maig de 2011. 

La candidata proclamada va comparèixer a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2011 , i  
adquirí plenament la condició de regidora. 

 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, la Llei 14/2000 de 29/12, en concordança amb 
l'article 166.1 i 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya amb l'article 13 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per 
l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial així 
com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, 
en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 
dels quals formin part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en exercici del 
càrrec. 
 
Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que l’acord plenari de determinació dels càrrecs que portin aparellada  la dedicació 
parcial i de les seves retribucions, hauran de contenir el règim de dedicació mínima necessària 
per a la percepció de dites retribucions.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, tenint en compte que la regidora delegada senyora Eva 
Arambarri Viladerrams han començat a exercir els seu càrrec en data  d’avui 27 d’octubre de 
2011, en virtut del decret de l’alcaldia de delegació de competències núm. 307/2011 del mateix 
dia, i atès que per la seva dedicació parcial ha d’ésser donada d’alta a la S.S. al codi de compte 
de cotització de l’ajuntament. 
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Per tot l’esmentat  

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Establir que amb efectes del dia 27 d’octubre de 2011, la senyora Eva Arambarri 

Viladerrams, membre de la Corporació , exercirà el seu càrrec en el règim de 
dedicació que es detalla, amb les retribució bruta mensual que es determina, la 
qual percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats 
de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, 
actualitzant-se anualment en la quantia que determini la Llei de Pressupostos de 
cada exercici per al personal al servei de l’administració, i donar-la d'alta al Règim 
General de la Seguretat Social:  

 

CÀRREC I 

REGIDORIES 

NOM I COGNOMS 
D. PARCIAL 
(mínim 25 h 
setmanals) 

REGIDORA DELEGADA: 

• Indústria, Promoció 
Econòmica, Comerç i 
Turisme 

• Joventut 

EVA ARAMBARRI VILADERRAMS 1.449,00€ 

 
 
SEGON.- La percepció d’aquestes retribucions serà compatible amb l’exercici d’altres 

activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en 
concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a la regidora, fent constar que en haver estat designada  per 

desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació parcial, que s'entendrà acceptat 
aquest règim per l'afectada de no manifestar res al respecte dins del termini de les 
24 hores següents a la seva notificació. 

 
QUART.-  Sotmetre a ratificació del ple de la corporació l’ acord referent a les retribució del 

càrrec i del règim de dedicació parcial , i evacuat aquest tràmit , publicar-ho al BOP 
i al tauler d’anuncis de l’ajuntament .” 

 
Vist el que disposa l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió 14 de novembre de 
2011, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Ratificar del Decret de l’Alcaldia núm. 308/2011, de 27 d’octubre de 2011,  les 

resolucions referents a la retribució del càrrec amb dedicació parcial de la regidora 
delegada EVA ARAMBARRI VILADERRAMS. 

 
SEGON.-  Publicar al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament l’ acord referent a les retribució 

del càrrec i del règim de dedicació parcial. 
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Pren la paraula el Sr. Mariano Méndez dient que la dimissió del Sr. Joan Pau Rica ha tingut 
conseqüències, tal com es pot veure en anteriors punts i en el present. Segueix dient que 
aquestes conseqüències son polítiques, econòmiques i pràctiques; les polítiques son el canvi 
de carteres entre els dos membres de Veïns per Vacarisses i cessió de presidències de dues 
comissions informatives a Unió Independent per Vacarisses, a la pràctica suposa perdre pes 
polític i presència institucional dins del govern, tot en benefici d’Unió Independent per 
Vacarisses. Durant el període comprès entre la dimissió del Sr. Joan Pau Rica i l’acceptació del 
càrrec per part de la Sra. Eva Arambarri, la resta del Consistori va haver de fer-se càrrec de la 
feina del Sr. Joan Pau Rica i evidentment això té conseqüències encara que només sigui pel fet 
de posar-se al dia de les tasques realitzades pel Sr. Joan Pau Rica. Pel que fa a les 
conseqüències econòmiques, el Sr. Joan Pau Rica cobrava un sou per assistència de 6 pagues 
anuals, 18.300 euros bruts a l’any; amb el canvi la Sra. Eva Arambarri, amb una dedicació a 
mitja jornada tindrà 14 pagues anuals i cobrarà 20.286 euros bruts, es a dir, el canvi ens 
suposa una despesa addicional anual de 2.000 euros. La seva pregunta és perquè s’ha passat 
de cobrar per assistència a cobrar per dedicació, en uns moments en que a l’ajuntament no li 
sobren els diners precisament. 
 
Intervé el Sr. Ricard Reollo dient que a més de tot el que ha exposat el Sr. Mariano Méndez, 
tenen en compte el temps perdut a les comissions, durant l’adaptació de la nova regidora... i pel 
que fa als diners, la Sr. Eva Arambarri cobrarà 1.449 euros amb un mínim de 25 hores 
setmanals, fent els càlculs 2.000 euros més a l’any, i això és inacceptable. Des de la 
Generalitat s’estan fent tot tipus de retalls a la ciutadania perquè no es poden satisfer les 
mínimes necessitats de moltes famílies que estant patint; a Espanya hi ha 30.000 persones que 
no tenen llar, etc... per tant  no és oportú encarir el sou d’aquesta regidora. El seu partit 
considera que han començat amb molt mal peu i que  per tant hi haurà remor i soroll els 4 anys 
que estiguin al govern. 
 
Pren la paraula el Sr. Toni Masana qui diu que a més dels 2.000 euros de més de sou també 
s’ha de tenir en compte que s’ha de pagar Seguretat Social, per tant l’increment és 
considerable. A més aquests canvis han comportat una paràlisi en aquestes regidories, en les 
que pràcticament no s’ha fet res en sis mesos. Per altra banda, segueix dient que no acaba 
d’entendre el perquè del canvi, doncs quan es negocia legítimament el repartiment de les 
regidories és perquè es té molt clar  el projecte polític que es vol tirar endavant, per tant no 
entén que al cap de 4 mesos es canviïn els cromos, ara jo deixo joventut, deixo promoció, 
turisme i comerç, esports me la quedo, aquesta te la passo, això és un desgavell. Vol tornar a 
dir-li al Sr. Pedro Serna que van fer campanya de que  canviarien moltes coses, ara vol 
demanar-li  que no canviïn res mes. 
 
Intervé la Sra. Laura Sánchez dient que creuen que mai estaran més d’acord amb el Sr. 
Mariano Méndez com ho estan amb el contingut del que ha dit fins ara, perquè ja no es tracta 
d’un tema d’ideologia política sinó de sentit comú i honestedat, i afirma que també 
comparteixen les paraules d’ Esquerra; pel que fa a Convergència no comparteix totalment el 
contingut de la seva intervenció. Creu que aquest canvi ha paralitzat aquest ajuntament durant 
sis mesos  en els quals no s’ha progressat, precisament els 100 dies de gràcia son per prendre 
contacte i coneixement de l’àrea i polítiques que es volen tirar endavant; pel que fa a l’aspecte 
econòmic continuen en la línia justament contraria a la que es va promoure en els programes 
electorals, tant d’Unió Independent de Vacarisses com de Veïns per Vacarisses. Ara tenien 
l’oportunitat  d’estalviar 8.300 euros, doncs a més del sou brut anual d’una persona amb 
contracte s’ha de contar el cost de seguretat social, i això no es pot tolerar ni pels regidors de 
l’oposició ni pels ciutadans d’aquest municipi. 
 
Pren la paraula el Sr. Pedro Serna qui respon a la pregunta del Sr. Toni Masana dient-li que 
l’augment és considerable però que tot i així no arriba a l’import que cobraven ells quan van 
estar governant. Pel que fa al canvi de regidoria, considera que no és ell precisament qui li ha 
de dir això, doncs ell també pot dir-li les regidories que ell va canviar a l’anterior legislatura; pel 
que fa a canviar més coses diu que ell a casa seva canvia el que ell i el seu partit creuen 
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convenient, pot estar-hi d’acord o no, però no és ningú per dir-li el que ha de canviar. 
Responent a la Sra. Laura Sánchez, que ha dit la paraula honestedat,  li diu que no sap si vol 
parlar-ne d’honestedat en aquesta taula, que no sap si pot parlar-ne, i aquí vol deixar-ho. En 
quan a la paralització de l’ajuntament, li diu igual que al Sr. Masana, quantes vegades han 
canviat ells de regidoria a l’anterior legislatura, això és un govern transversal, aquest senyor pot 
fer el mateix que jo, l’altre també, i la Sra. Arambarri igual, no com abans amb les portes 
tancades amb clau. Pel que fa a l’aspecte econòmic li fa riure que digui que li importa, després 
en parlem amb més detall. 
 
Intervé el Sr. Salvador Boada qui diu que en aquestes partides no hi ha cap modificació 
pressupostaria d’ingressos per alts càrrecs, els diners que estaven contats per alts càrrecs amb 
un regidor més, son els mateixos que hi ha, la despesa a primers d’any és la mateixa que 
estava previst per l’anterior equip de govern, amb un regidor més, no s’ha hagut de fer cap 
modificació pressupostaria per fer front al sou de la nova regidora. 
 
Pren la paraula el Sr. Mariano Méndez dient que les respostes que s’han donat a les 
modificacions econòmiques, polítiques i pràctiques  donades pel canvi de regidor son molt “sui 
generis”. Segueix dient que li hagués agradat tornar a felicitar-los avui com va fer en el ple de 
juliol quan es va parlar de sous, però avui proposen augmentar la despesa en sous, per tant no 
recolzen la proposta. 
 
Intervé el Sr. Toni Masana dient que no sap quines regidories ha canviat, doncs ell va 
començar sent regidor de Cultura i Joventut i va acabar sent regidor de Cultura i Joventut, per 
tant demana al Sr. Pedro Serna que li aclareixi aquests canvis que diu que ha fet. A més reitera 
el que ha dit el Sr. Mariano Méndez, doncs aquest estalvi que venien ja no és tant, doncs ara la 
Sra. Arambarri cobra més, es miri com es miri. També li vol dir-li al Sr. Pedro Serna que ell a 
casa seva evidentment pot fer el que vulgui però resulta que ell no està governant a casa seva 
sinó a la vila de Vacarisses, ens està governant a tots. 
 
Pren la paraula el Sr. Ricard Reollo, qui diu que sembla que ningú se n’adona del temps de 
vaques magres que s’està passant i que el 2012 serà pitjor, que no serà fins a mitjans del 2013 
que començaran a crear-se llocs de treball. Demana que pensin pel poble i que donin alguna 
satisfacció al poble de Vacarisses, que fins ara no s’ha fet res d’una manera positiva i fructífera 
de cara al poble. Durant l’anterior legislatura no hi havia aquest enrenou, aquestes accions 
sonades i això si l’equip de govern no canvia ho seguiran tenint,i ells en certa manera ho 
recolzaran. 
 
Intervé la Sra. Laura Sánchez i adreçant-se al Sr. Pedro Serna li diu que té la sensació de que 
quan no té arguments per les coses tira pilotes fora i diu coses que no son certes, doncs tal 
com li ha dit el Sr. Toni Masana ell no va canviar de regidories en tota la legislatura. Segueix 
dient que ella no va canviar àrees, en el seu cas veient el gruix de feina i responsabilitat de les 
4 regidories que portava ella inicialment, va deixar-ne una. Pel que fa al que li ha dit de la seva 
falta d’honestedat li agradaria que donés arguments de quan ella no ha estat honesta i que si 
ho té tant clar haurien de discutir-ho on toqui. També vol que expliqui perquè la Sra. Eva 
Arambarri té un contracte de treball i no pot cobrar per assistència com el Sr. Joan Pau Rica. 
 
El Sr. Pedro Serna explica que té un decret d’alcaldia del 2010 en el que es resol que la Sra. 
Meritxell Ricart deixa les funcions delegades com a regidora d’Imatge, Informació, Comunicació 
i Medi ambient i li passa al Sr. Antoni Masana. En aquell moment la regidoria de Medi Ambient 
va quedar paralitzada completament, fins al punt que durant un Ple, un veí li va fer una 
pregunta al Sr. Masana sobre un tema de Medi Ambient, i aquest li va traslladar la pregunta al 
senyor Alcalde perquè no va saber respondre, per tant això és una deixadesa de funcions. 
Segueix dient que ell vol governar a tots sense discriminacions, que a casa seva que és el seu 
partit fa el que vol i el que li deixen els veïns, que ell està aquí per treballar on sigui, on l’ enviï 
el senyor alcalde.  
En resposta al Sr. Ricard Reollo li vol dir que per descomptat que ho saben que hi ha vaques 
magres, i li assegura que ell pensa en el poble des de que es lleva fins que se’n va a dormir; i 
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que pel que ha dit de recolzar les cassolades ho entén doncs creu que des de l’oposició s’ha de 
treballar perquè les coses es facin bé. 
Adreçant-se a la Sra. Laura Sánchez, li vol demanar que no dubti de la seva honestedat, doncs 
no té arguments per fer-ho, i que ell si que en té d’arguments per dubtar d’ella. Pel que fa al 
contracte de la Sra. Eva Arambarri la diferència amb el Sr. Joan Pau Rica és que ell era jubilat i 
per tant no podia estar assegurat i en canvi la Sra. Eva Arambarri no està assegurada enlloc. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que ell no entrarà en si els regidors fitxaven o no, però el que si que 
és cert és que tenien un molt bon sou, per ser regidors, sense entrar en la seva dedicació. De 
moment no s’ha fet cap retallada, i se’ns està amenaçant. Tot el grup de indignats podien haver 
vingut a veure’m i no ho han fet, per qualsevol aclariment, i en canvi han començat a sortir tot 
de falsedats en un document.  
 
Pren la paraula el Sr. Toni Masana que diu que troba ofensiu cap a la dona el que ha dit el Sr. 
Pedro Serna, representa que una dona que es dedica a la política no pot estar de baixa per 
maternitat, i vol dir-li que la Sra. Meritxell Ricart va estar molt pocs dies de baixa, fins hi tot 
venia aquí amb el seu fill, per tant no creu que hi hagués deixadesa, tampoc quan ell li va 
demanar al Sr. Canongia sobre un tema de Medi Ambient que el portava ell directament, com 
ara mateix que el Sr. Salvador Boada també porta algun tema de Medi Ambient. Segueix dient 
que no és el mateix el cas del Sr. Joan Pau Rica, que ha dimitit i tindrà els seus motius, que el 
canvi de regidories no pot comparar-ho amb el cas de la Sra. Meritxell Ricart que es va tractar 
d’una absència per baixa per maternitat. 
 
El Sr. Salvador Boada diu que en aquest ajuntament tots els regidors estan assabentats del 
que fan els demés, l’ajuntament va a una. Vol aclarir que el Sr. Pedro Serna no ha volgut 
ofendre ni a la persona ni a la dona, sinó que es va tractar d’una situació de baixa com la que 
s’ha donat amb el Sr. Joan Pau Rica. 
 
Intervé el Sr. Ricard Reollo demanant al Sr. Alcalde que tornin les aigües al riu, doncs quan es 
va constituir aquest ajuntament i van prometre el càrrec ells els van donar el suport total a la 
feina ben feta, i ho volen continuar fent. Li demana que es retalli el seu sou i que retalli també el 
sou del senyor secretari, i que el poble enlloc de tocar cassoles l’aplaudirà. Doncs el seu sou és 
la única pedra que té a la sabata, doncs això mai s’havia donat en un ajuntament amb 6.500 
habitants. 
 
Pren la paraula el Sr. Salvador Boada qui diu que el Sr. Secretari és un funcionari de l’estat i no 
vol tornar a sentir res sobre el sou del secretari, i que no vol que entrin en aquest joc. 
 
La Sra. Laura Sánchez diu que no és comparable un inici de legislatura amb una legislatura ja 
rodada, i que el seu govern ja treballava transversalment i que de fet els tècnics van començar 
a treballar transversalment quan ells van entrar a governar doncs ho tenien prohibit fins al 
moment.  
 
Intervé el Sr. Salvador Boada i diu que aquesta setmana ha vingut la gent que feia el  Pla 
d’Habitatge, que ho portava Iniciativa, i  sembla que van tingut problemes per consultar el 
planejament municipal per tant que no digui coses que no son veritat. Defensant al Sr. Pedro 
Serna, diu que no volia entrar en aquest tema, però vol recordar el canvi que va haver-hi a la 
regidoria de Governació, quan ho portava el Sr. Víctor Suáñez i va passar al Sr. Carles 
Canongia. 
 
Demana la paraula el Sr. Carles Canongia, per al·lusions, i diu que és cert que quan ell portava 
un temps de rodatge a l’ajuntament es va adonar que hi havia regidories amb una càrrega 
important de treball i va decidir assumir ell directament la Policia Local. Segueix dient que ells 
treballaven transversalment  i que si en algun moment no va haver un traspàs d’informació va 
ser per error, com també poden tenir-lo vostès. Diu que està content perquè avui s’ha 
reconegut que ell també portava la regidoria de Governació, cosa que no sortia a la publicació 
al Terme. 
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Es sotmet a votació i s’aprova amb el vot a favor dels regidors dels grups municipals d’UIPV i 
Veïns per Vacarisses i el vot en contra de la resta de regidors. 
 

 
6.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECR ET DE L’ALCALDIA NÚM. 

312/2011, DE PRESENTACIÓ DE RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DAVANT EL 
DIRECTOR DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA , CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 
DATA 5 D’OCTUBRE DE 2011, DICTADA EN L’EXPEDIENT CV CL08000017, I ALHORA 
ES FORMULEN AL·LEGACIONS. 

 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 312, de data 3 de novembre de 2011, del contingut literal 
següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 28 de juliol de 2011 va 
adoptar el següent acord que es deriva de la proposta que transcrita literalment és del tenor 
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 
 
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. 
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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 
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. 
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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): 
 

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. 
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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 
 

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.” 
 
Aquest acord fou notificat a l’Agència Catalana de l’Aigua en data 29 de juliol de 2011. 
 
En data 17 d’octubre de 2011, amb registre d’entrada núm. 4423, es rep la notificació de la 
resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 5 d’octubre de 2011, dictada a l’expedient 
CVCL08000017, per la qual es resol declarar l’arxiu de l’expedient per caducitat del 
procediment, incoar un procediment d’extinció del Conveni de col·laboració signat el 25 de juliol 
de 2000, així com designar l’instructor del procediment. 
 
Atès que la resolució no entra a considerar les al·legacions formulades per l’Ajuntament en 
defensa dels seus interessos. 
 
Atès que la resolució exhaureix la via administrativa, de conformitat amb el que disposen 
l’article 9.4 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, i l’article 116 de la Lle 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del Director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua dins del termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la recepció de la notificació 
de la resolució. 
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Atès que amb la resolució tanmateix s’ha acordar la incoació d’un nou expedient d’extinció del 
conveni objecte d’aquest procediment, a l’empara del previst a l’article 51 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
s’estableix un termini de 15 dies per a formular al.legacions. 
 

R E S O L C 
 
PRIMER.- Presentar recurs potestatiu de reposició davant del Director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, contra la resolució de data 5 d’octubre de 2011, dictada a l’expedient 
CVCL08000017, per la qual es resol declarar l’arxiu de l’expedient per caducitat del 
procediment, reiterant-nos en els mateixos arguments que serviren de fonament per a l’acord 
adoptat pel Ple de l’Ajuntament  en sessió ordinària el dia 28 de juliol de 2011. 
 
SEGON .- Formular, en temps i forma,   al.legacions, dins del tràmit d’audiència atorgat, per la 
resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 5 d’octubre de 2011, dictada a 
l’expedient CVCL08000017, per la qual es resol incoar un nou expedient d’extinció 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 , signat el 25 de juliol de 2000, reiterant-nos en el 
contingut de les al.legacions formulades pel Ple de l’Ajuntament  en sessió ordinària el dia 28 de 
juliol de 2011, presentades a l’Agència Catalana de l’Aigua en data 29 de juliol de 2011. 
 
TERCER.- Comunicar la present resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Sotmetre la present resolució a ratificació pel Ple de la Corporació.” 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 14 
de novembre de 2011, va 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. 312, de data 3 de novembre de 2011, pel qual 
es resol presentar recurs potestatiu de reposició davant del Director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, contra la resolució de data 5 d’octubre de 2011, dictada a 
l’expedient CVCL08000017, per la qual es resol declarar l’arxiu de l’expedient per 
caducitat del procediment, i alhora formular al·legacions a la incoació d’un nou 
expedient d’extinció 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 , signat el 25 de juliol de 2000. 

 
SEGON.-  Comunicar la present resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Intervé el Sr. Mariano Méndez qui diu que cada vegada que apareixen les obres de 
Torreblanca II son una mala notícia i que espera que aquesta vegada no ho siguin, perquè es 
tracta d’un assumpte greu i urgent; greu perquè pot suposar la pèrdua d’una subvenció de 
400.000 euros i urgent perquè tindrà una repercussió immediata a les arques de l’ajuntament. 
Segueix dient que, òbviament, les coses no es van fer bé en el seu moment, no es va aportar la 
justificació corresponent, i l’ACA s’acull a això per no donar la subvenció. Diu que políticament 
parlant no troben cap justificació per a que no es fessin les coses bé, però abans d’opinar vol 
sentir les explicacions que es donaran al respecte. 
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El Sr. Alcalde diu que es tracta d’un Conveni signat amb l’ACA per portar una canonada d’aigua 
des de Viladecavalls fins a Vacarisses, i com que no es van executar les obres en els terminis 
assignats, s’ha perdut el finançament del 60% de l’actuació. Però el més greu és que 
l’ajuntament, dins de les obres de Torreblanca II, va posar una canonada que ha costat uns 
400.000 euros, que s’hauria d’haver finançat amb aquesta subvenció, i com que no ha pogut 
ser, ho hauran de pagar tots els veïns, no només els de Torreblanca II. Explica que l’ACA ja va 
anunciar que s’havien passat els terminis, però nosaltres varem presentar al·legacions i l’ACA 
no ha respost en el termini que ho hauria d’haver fet, i ara s’ha de tornar a començar el procés. 
 
Pren la paraula la Sra. Laura Sánchez qui vol aclarir que quan es parla de convenis no son 
subvencions, si no es compleix un conveni que es cofinança entre ajuntament i ACA, no és el 
mateix que perdre una subvenció. L’ACA estava molt ben informada pel que fa a aquest tram 
de Torreblanca II i diu que qui havia de fer la feina era l’ACA i Aigües de Terrassa, i no tiraven 
endavant per les moltes dificultats tècniques existents, com les expropiacions a Terrassa i 
Viladecavalls.  
 
El Sr. Salvador Boada diu que el que s’hauria d’haver fet és demanar un nou termini per 
justificar l’actuació. Del que es tracta és de que el conveni signat amb l’ACA per finançar el 
60% d’aquesta actuació s’ha perdut per no signar-lo a temps. 
 
La Sra. Laura Sánchez diu que espera que lluitin per tirar endavant aquest projecte de portada 
en alta,  perquè son coneixedors de la tesina feta per un enginyer sobre els pous de Can Serra 
en la que el pronòstic és que al 2015 baixin els nivells freàtics d’aquest subsòl, i per tant,la 
connexió en alta té gran transcendència i importància. Segueix dient que ells hi van treballar, 
que van coordinar-ho amb les obres de Torreblanca II i el Sr. Canongia es va reunir amb la 
Comissió de Seguiment, amb el seu homòleg de l’ACA, i només vol aclarir que no és el mateix 
perdre la oportunitat de fer una cosa que perdre la subvenció; a més l’ACA no té diners, per 
tant encara que hagués estat signada l’addenda no s’hagués tirat endavant. El seu grup només 
demana que aquest projecte s’ha de tirar endavant i per tant espera i confia que ells seguiran 
treballant perquè l’ACA finalment faci la seva aportació i que es pugui tirar endavant. 
 
Intervé el Sr. Salvador Boada i adreçant-se a a la Sra. Laura Sánchez diu que els estan 
obligant a que no perdin una cosa que ja l’havien perdut ells per no justificar-la. Segueix dient 
que aquesta setmana a anat a l’ACA a discutir per 2.000 euros, perquè als papers està escrit 
2.000 euros  i no els 387.000 mes IVA que ens pagaven, però quan les coses no estan escrites 
no es pot reclamar. Segueix dient-li a la Sra. Laura Sánchez que en un ple anterior ell li va 
demanar on estava el finançament per aquesta obra i ella li  va respondre que el conveni 
donava el finançament, però d’acords no hi ha enlloc. Diu que en època de bonança això no 
s’ha fet i ara tal com estan les coses pitjor, sabent que al 2015 no hi hauria aigua pregunta com 
és que no van lligar millor les coses. 
Pren la paraula el Sr. Canongia, per al·lusions, dient que hi ha molts factors que influeixen, com 
el canvi de govern a la Generalitat,  el deute de l’ACA que s’està traient de sobre tot el que pot, 
etc,  però diu que aquí la necessitat és portar l’aigua, i qui té la competència i la responsabilitat 
és l’ACA. Vol aclarir que quan es va fer això va ser perquè ells estaven convençuts de que això 
aniria per aquí i els veïns no haguessin entès que s’obrís el carrer un cop asfaltat. Tot és fruit 
d’una situació econòmica de l’ACA,  i diu que fins hi tot Aigües de Terrassa hi estava 
interessada. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que no es pot encarregar una obra sense tenir els diners, ni 
finançament, ni papers. Ja no ens volen pagar ni els 400.000 euros perquè no hi ha cap 
comunicació per part de l’ajuntament. La competència de l’aigua és de l’ajuntament, aquesta 
canonada l’haurà de pagar el poble, o bé s’hauran de buscar pous o altres solucions. 
 
Pren la paraula el Sr. Mariano Méndez que vol aclarir que tothom ha parlat abans que ell i ja 
han dit el que ell volia comentar. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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7.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI  SUBSCRIT ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, L’ASSOCIACIÓ DE PROPIET ARIS DE LA 
URBANITZACIÓ “EL FRESNO” I ELS PROPIETARIS DE LES P ARCEL·LES DE LA 
URBANITZACIÓ EL FRESNO, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERV EI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. 

 
 
La urbanització “El Fresno” de Vacarisses , segons el Pla General d’Ordenació Municipal de 
Vacarisses, constitueix un sòl urbà en sòl rústec, i l’article 74 i 74 de la normativa d’aquest 
instrument de planejament preveu la necessitat de redactar un Pla especial d’Infraestructures i 
d’urbanització. 

Els propietaris d'aquesta urbanització són titulars de la xarxa de suministrament d'aigua 
potable de la urbanització, i adoptant la forma jurídica de "Associació de Propietaris", 
gestionen des de sempre -de forma privada i sota la seva responsabilitat- la prestació 
d'aquest servei, mitjançant pous d'extracció d'aigües, dipòsits i xarxa de distribució particulars, 
els quals es troben a les finques registrals següents: 
 

1r.- FINCA 2025N.- DIPÒSIT D’AIGUA 
Inscripció:  Registre de la Propietat núm. 3 de Terrassa, Volum 2493, Llibre 83 de Vacarisses, Foli 
44, inscripción 19ª 
 
2n.- FINCA 2557N.- POU 
Inscripció:  Registre de la Propietat de Terrassa núm. 3, Volum 2493, Llibre 83 de Vacarisses, Foli 
54, inscripción 18ª 
 
Degut a la complexitat que deriva de la gestió del suministrament d'aigua, que sobrepassa als 
propietaris, aquests van constatar la dificultat de poder assegurar el compliment de la 
normativa referent a les aigües de consum humà, per la qual cosa van acordar proposar a 
l'Ajuntament la cessió de l'ús de les referides instal.lacions a l'efecte de que aquest passés 
a fer-se'n càrrec de la prestació del servei d'abastament d'aigua potable. 
 
En aquest sentit,  a l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Propietaris del 
Fresno, celebrada en data 23 d’octubre de 2011,  es va aprovar,  per unanimitat de tots els 
propietaris d’El Fresno, el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Vacarisses, per a la cessió 
dels subministrament de l’aigua, el qual implica la cessió d’ús de totes les instal.lacions de 
l’aigua de la urbanització, en els termes que consten a l’esmentat conveni , segons l’inventari 
de béns que figura a l’annex 3 del dit document, i amb la signatura de tots els veïns implicats , 
Conveni que fou formalitzat el mateix dia 23 d’octubre de 2011. 
 
Vist l’informe de serveis tècnics, en què s’indica que els terrenys on es troben ubicats el conjunt d’ 
instal·lacions de captació i distribució d’aigua potable que són objecte de cessió d’ús, estan  
qualificats  pel Pla Especial de Reforma Interior del sector El Fresno, aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 28 d’abril de 1993, com a serveis tècnics. 
 
Atès que en assumir l’Ajuntament el servei  d’abastament domiciliari d’aigua potable d’aquesta 
urbanització , els usuaris passen a ser abonats del servei municipal d’aigua de Vacarisses, i 
se’ls aplicarà les tarifes previstes a l’article 6.a) Quota tributària  a l’Ordenança Fiscal núm. 17, 
reguladora de la “Taxa pel subministrament d’aigua i dret de connexió” , essent signats els 
corresponents contractes d’aigua amb cadascun dels abonats del servei. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 67.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), “els 
municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents: ... 
abastament domiciliari d’aigua potable ...” (en el mateix sentit, article 26.1.a) de la Llei 7/1985, 
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de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim Local). El municipi té competències pròpies en 
matèria de subministrament d’aigua, tal i com disposa l’article 66.3.l) del (TRLMRLC). 
 
Segons l’article 158.2 del Decret 179/1995,  de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), els veïns, per si mateixos i/o mitjançant les 
entitats o associacions legalment constituïdes per vetllar els interessos , poden exigir la 
prestació i, si s’escau, l’establiment del servei públic corresponent, quan constitueixi una 
competència pròpia de caràcter obligatori. 
 
En relació amb aquest servei, la jurisprudència del Tribunal Suprem, per exemple, en 
sentències de 28 de maig de 1991 (RJ 1991/4298) i de 22 de setembre de 1994 (RJ 
1994/7137), ens recorda que el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable constitueix una 
prestació de primera necessitat que integra la categoria d’assistència vital. Així, la sentència del 
Tribunal Suprem de 28 de maig de 1991 ens diu que  
 

“Sobre esto, puede afirmarse que a los Municipios, en su condición de Administración 
Pública, les corresponde la consideración de sujetos «dadores de prestaciones», que, en 
la materia que nos ocupa -agua potable- alcanza la categoría de «asistencia vital» 
(«Deseinvorsorge», en terminología de autores germánicos), motivo por el que para 
estas Corporaciones constituye una de las obligaciones mínimas, esto es, de obligado 
cumplimiento para todos ellos, cualquiera que sea su población: art. 26.1.a) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (RCL 1985\799, 1372 y ApNDL 1975-85, 
205), como lo ha sido en toda la legislación precedente”. 

 
Atesa la seva naturalesa de servei públic local, essencial, vital i mínim, pot ser gestionat 
mitjançant qualsevol de les formes que preveu l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim Local. 
 
Vist que l’article 160.2 del ROAS estableix que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per 
a l’establiment dels serveis públics mínims obligatoris. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 14 
de novembre de 2011, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció 
del següent 

 
A C O R D 

PRIMER.-  Acceptar la cessió d’ús, amb caràcter temporal, de totes les instal.lacions de 
captació i distribució d'aigua de la urbanització, necessaris per a la prestació del 
servei de subministrament d'aigua, feta per l’Associació de Propietaris de la 
urbanització “El Fresno” de Vacarisses i els propietaris de les parcel.les de la 
urbanització els Fresno, a favor de l’Ajuntament de Vacarisses. Els pous 
d'extracció d'aigües i dipòsits es troben a les finques registrals següents: 

 

 
 
FINCA 
REGISTRAL 
 
1r.- FINCA 2025N.- DIPÒSIT D’AIGUA 
Inscripció:  Registre de la Propietat núm. 3 de 
Terrassa, Volum 2493, Llibre 83 de Vacarisses, Foli 
44, inscripción 19ª 
 
2n.- FINCA 2557N.- POU 
Inscripció:  Registre de la Propietat de Terrassa núm. 
3, Volum 2493, Llibre 83 de Vacarisses, Foli 54, 
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inscripción 18ª 
 

 

SEGON.-  Aprovar el Conveni formalitzat en data 23 d’octubre de 2011, entre l’Ajuntament 
de Vacarisses i l’Associació de Propietaris de la urbanització “El Fresno” de 
Vacarisses i els propietaris de les parcel.les de la urbanització els Fresno, els 
quals figuren a l’annex 1 del conveni, en virtut del qual l’Ajuntament de 
Vacarisses  es compromet, en els termes que consten al dit conveni, a fer-se 
càrrec de la prestació del servei de subministrament d'aigua potable als veïns de 
la urbanització "El Fresno". 

 

TERCER.-  Que, com a conseqüència dels antecedents anteriors, l’Ajuntament de 
Vacarisses passarà a prestar el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable 
en l’àmbit de la urbanització El Fresno, i els usuaris d’aquest servei passarien a 
ser abonats del servei municipal d’aigua de Vacarisses, i se’ls aplicaria  les 
tarifes previstes a l’article 6.a) Quota tributària  a l’Ordenança Fiscal núm. 17, 
reguladora de la “Taxa pel subministrament d’aigua i dret de connexió” 

 
QUART.-  Notificar els presents acords a l’Associació de Propietaris del Fresno pel seu 

coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que es tracta d’un conveni de l’anterior equip de govern i que 
van anar a fer d’administratius un cap de setmana al Fresno i vol agrair al Sr. Secretari que es 
desplacés un diumenge a signar els convenis dels veïns. 
 
Pren la paraula el Sr. Mariano Méndez qui vol felicitar-los per haver arribat a aquest acord amb 
els veïns i sortir-ne tots beneficiats. 
 
El Sr. Ricard Reollo comença dient que vol fer un incís i comentar un tema del punt anterior, 
qué és que vol agrair al Sr. Salvador Boada que els convoqués per anar a l’ACA a lluitar per 
Vacarisses. Per una altra banda explica que el Sr. Reollo ja els va explicar aquest conveni i els 
vol felicitar, però que hi ha altres zones abandonades que necessiten una mica d’ajut. 
 
Intervé el Sr. Toni Masana que també vol felicitar a l’equip de govern i als veïns per l’acord i 
també felicitar-nos tots, doncs el conveni ja estava escrit per l’anterior equip de govern. 
 
Pren la paraula la Sra. Laura Sánchez que també vol felicitar a tots els que hi han treballat, 
l’anterior govern i l’actual. Segueix dient que entén que en el fons d’aquesta qüestió de l’aigua 
hi ha hagut raons polítiques, però que el seu partit des de el primer dia va dir que entenien la 
situació dels veïns del Fresno, i que la volien assumir, i tenen testimonis com el senyor 
Secretari que també hi va treballar força, li va donar moltes voltes doncs d’entrada era molt 
complicat, que recorda nou o deu propostes de conveni que han evolucionat fins al conveni 
definitiu,  però lamenten que no s’hagués fet abans per que realment fa molts mesos que els 
veïns del Fresno es podrien haver tret aquest problema del damunt. Segueix dient que també 
creuen és important la connexió de l’aigua de xarxa des de la benzinera per estalviar consum 
elèctric, cloracions, analítiques... i si mai aquest pou es deixa d’utilitzar els veïns podran gaudir 
d’aquest terreny. 
 
Intervé el Sr. Salvador Boada que li demana que aclareixi perquè suposa un estalvi aquesta 
connexió.  
 
Respon la Sra. Laura Sánchez qui diu que bombar un pou té un consum elèctric, i si es porta 
des de l’altra banda les mateixes bombes funcionant una mica més s’estalvien cloracions, 
viatges de la brigada, etc. 
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El Sr. Salvador Boada diu que el cost és sempre menor. Diu que bombar l’aigua de Can Serra 
fins el dipòsit de Vacarisses i després caure ,es mes costós que bombar la distancia que hi ha 
del pou fins al dipòsit. Si convé connectar amb xarxa és pel tema dels nitrats. 
 
El Sr. Pedro Serna també vol dir que se’n alegra moltíssim pels veïns i per nosaltres. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.. 
  
 
 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS  UIPV,  V per V, ESQUERRA-AM  

I CIU, PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ. 
 
 
El Sr. Salvador Martín llegeix la moció que es transcriu a continuació: 
 
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals. 
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb l’objectiu de 
garantir la suficiència financera. 
 
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és preocupant i 
precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats en 
la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans. 
 
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de connexió 
entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de competències ha d’anar 
acompanyada de l’assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les 
correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels 
serveis traspassats .” 
 
Atès que l’article 220.1 encomana de forma clara que “ El Parlament ha d’aprovar la seva 
pròpia llei de finances locals (...)”. 
 
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els 
catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat – que provoca que milions d’euros no 
tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal. 
 
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just per 
Catalunya que pal:liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició que 
abandera el Govern del país. 
 
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu compromís a 
desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que garanteixi la suficiència 
financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels 
municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunit en sessió ordinària el dia 14 de 
novembre de  2011, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposem l’adopció 
del següent 
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A C O R D 
 

PRIMER.-  Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que 
suposi una millora en el finançament dels governs locals. 

 
SEGON.-  Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en 

la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de 
Catalunya i també dels governs locals. 

 
TERCER.-  Transmetre el contingut del present acord a la Generalitat de Catalunya, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM. 
 
 
Segueix la intervenció el Sr. Salvador Martín afegint que ja està tot dit, en poques paraules els 
diners se’n van cap a Madrid  i no tornen, tenim unes finances en les que el govern municipal té 
poc a dir. Des de Catalunya s’hauria de tenir una llei de finances locals en condicions, per això 
recolzem la moció presentada per l’Associació de Municipis. 
 
Pren la paraula el Sr. Toni Masana que vol fer esment de que la moció parla de dèficit fiscal, 
pacte fiscal, de petició de pacte en la via de  concert econòmic i que per tant hi votarà a favor,  
però per si algú no ho sap va guanyar el Partit Popular el diumenge a les eleccions generals i 
per tant des de Madrid s’ha dit que no hi ha concert econòmic. El Sr. Duran també ha dit que si 
no hi ha concert econòmic no passa res, i vol reiterar una altra vegada que el camí de la 
llibertat i de la independència és l’únic camí, no podem seguir any rere any picant amb el 
mateix. 
 
Intervé el Sr. Ricard Reollo que diu que faran tot el possible per aconseguir  que el 2014 
puguem picar a la porta de sortida d’aquest sotmetiment. Diu que el seu partit governa 
Catalunya i ell no es quedarà de braços creuats per demanar a la Generalitat tot el que calgui 
pel benestar del seu poble, primer és el seu poble i després el seu partit, els diners de 
Catalunya son per Catalunya. 
 
Pren la paraula el Sr. Mariano Méndez que vol llegir la resposta que el seu partit està donant a 
la proposta de l’Associació de Municipis. Amb el primer punt on demanen la redacció d’una llei 
de finances locals que suposi una millora del finançament dels governs locals hi estan 
totalment d’acord i sempre ho han defensat. Llegeix la proposta del seu partit que diu així:  
 
“ El Partit Popular considera que simultàniament al finançament s’han de delimitar clarament 
les competències i serveis que ha de prestar cada nivell de l’administració, a través d’una                       
llei de governs locals, i en funció d’aquestes delimitar el finançament de les competències i 
serveis a través d’una llei de finançament local. Nosaltres proposarem una esmena a aquest 
punt primer que reculli el contingut de  la resolució 228/9 del 6 de setembre de 2011 al 
Parlament de Catalunya, que diu el següent: 
 
- Instar al Govern de la Generalitat a enviar al Parlament de Catalunya d’acord amb la resolució 
228/9 de 6 del Parlament el projecte de llei de governs locals i a debatre en paral·lel      el 
projecte de llei de finançament local, per tant el que demanem és que  hi hagi la redacció i al 
mateix temps es faci un debat,  per a que el procés s’avanci.       
 
Pel que fa al segon punt, la proposta diu “donar recolzament a la petició d’un pacte fiscal en la 
línia del concert econòmic,  que suposi una millora del finançament de Catalunya  i també dels 
governs locals. En el nostre partit, en resposta a això, estem disposats a parlar i millorar el 
model de finançament autonòmic, però ara tenim  un  model de finançament vigent fins l’any 
2013, i no serà fins aquell moment quan s’haurà de revisar; ara la prioritat és sortir de la crisi i 
crear ocupació i no un canvi en el model de finançament, entre altres coses perquè l’actual 
encara no s’ha pogut valorar adequadament per la pròpia crisi que ha provocat una caiguda 
general dels ingressos  tributaris; en aquest moment el govern encara no ha pres possessió i 
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en tot cas serà necessari un temps per saber la situació real de les finances de l’estat. Des de 
el seu partit proposen una segona esmena que és la següent: 
 
- Instar al Govern de la Generalitat a iniciar un procés de diàleg amb el Govern de l’Estat per tal 
de millorar el finançament de Catalunya i també dels governs locals sobre els següents 
principis:  
 
Primer.- Catalunya necessita una millora del seu finançament que asseguri mantenir la mateixa 
posició relativa anterior o les aportacions de solidaritat envers la resta de territoris de l’Estat. 
 
Segon.- El compliment del principi de solidaritat interterritorial establert a l’article 138 de la 
Constitució  no pot provocar que Catalunya perdi posicions en termes de renda per càpita   
amb la resta de Comunitats Autònomes. 
 
Tercer.- La solidaritat interterritorial ha d’anar lligada a partides amb uns objectius i finalitats 
que assegurin el desenvolupament de territoris receptors de solidaritat entre Comunitats 
Autònomes i a la suficiència de serveis socials bàsics. 
 
Quart.- La solidaritat interterritorial, no pot anar destinada a donar un millor tracte en termes de 
tipus de gravamen per als contribuents de les Comunitats Autònomes receptores de solidaritat. 
 
Cinquè.- El model de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú  ha de regular-
se per llei orgànica, d’acord amb la reserva de llei orgànica establerta  per l’article 157.3 de la 
Constitució, tot corresponent a les Corts Generals la seva aprovació i això en relació també als 
articles 149.1 i 156 de la Constitució. 
 
Sisè.- La modificació del model de finançament ha de comportar una millora substantiva en el 
grau de participació dels municipis  i conjunt d’ens locals i en els ingressos de la Generalitat de 
Catalunya i també de l’Estat, que asseguri la suficiència d’ingressos per fer front al conjunt de 
serveis que presten. 
 
Setè.- La millora del model de finançament entre l’Administració General de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya ha de comportar lleialtat i responsabilitat institucional reciproca. 
 
Segueix dient el Sr. Mariano Méndez que si aproven aquests dos últims punts votaran a favor 
de la proposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Canongia dient que el seu partit és federalista, i que porta molts 
anys en el mon local i creu que un cop a l’any des de que hi ha democràcia s’ha aprovat una 
moció a favor de la millora del finançament local,i que es tracta d’un mal endèmic, doncs per 
part de l’Administració de l’Estat no es reconeix que l’Ajuntament també és Estat i que és 
l’Administració més propera als ciutadans i per tant és la que ha de donar més serveis propers i 
ha d’estar més ben finançada. El seu partit ho ha defensat i ho ha dit fa anys. L’acord que hi ha 
a l’Estatut de Catalunya és un pacte fiscal que no es pot dur a terme donada la situació 
econòmica del país, si la situació econòmica fos bona hi hauria compensacions interterritorials 
en les quals Catalunya sortirie beneficiada davant altres comunitats, no el retorn total que es 
demana, es a dir,  el pacte fiscal existeix però no el concert econòmic. Vindran més retallades a 
l’ajuntament que vindran des de dalt, de retruc sempre rep el més dèbil i la franja més dèbil és 
l’administració local, per tant som els que més ho patirem. Per tant, no podem votar a favor en 
contra dels nostres principis. Entén que Esquerra Republicana hi estigui a favor, però no que 
ho digui Convergència. El seu partit s’abstindrà, perquè el seu partit no és, ni ho serà mai, 
d’independentista. 
 
Pren la paraula el Sr. Salvador Boada qui diu que tot això ja es sabia que passaria, quan van 
començar a disminuir les llicències d’obres a partir del 2007 i tothom negava que hi hagués 
crisis, encara que això hagi explotat ara,  ja ve del 2007,2008,2009...Una cosa es la crisi i l’altre 
la conjuntura econòmica que afecta a aquest ajuntament, doncs les administracions ens deuen 
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uns 3 milions d’euros, tenim les obres de Torreblanca II, i a més anem al Banc de Santander a 
demanar un crèdit per una operació de Tresoreria d’un any i no ens el donen. A l’Ajuntament de 
Vacarisses mai s’ha fet una operació de crèdit, sempre s’ha pagat dins els terminis.  
Son les mateixes administracions les que ens perjudiquen, si no ens donen els 600.000 dels 
col·lectors si ens paguessin els 400.000 que ens deuen, si no ens paga el Consorci, les coses 
no poden anar bé. Durant els anys de bonança cobràvem de mes dels tributs de l’estat,i ara 
estem tornant diners a l’Estat de les liquidacions rebudes aquests anys. 
 
Intervé el Sr. Toni Masana que diu que hi ha ajuntaments que s’han plantat. En relació al que 
ha exposat el Sr. Mariano Méndez diu que el robatori a Catalunya per part de l’Estat és molt 
gran,  aquests any seran 22.000 milions d’euros que no tornaran,i totes les retallades del Sr. 
Mas només en són 1.000 milions d’euros, no és la panacea, però totes aquestes qüestions de 
finançament no s’haguessin donat, podrien ser un país capdavanter a Europa i estem sent la 
cua. Qui més defensa el concert econòmic basc és el Basagoiti del PP ; el nivell d’atur               
al País Basc i a Navarra es d’entre el 9 i el 10%, a Euskadi es pujarà un 8% en Investigació 
aquest any, gràcies al concert, etc. 
 
Pren la paraula el Sr. Ricard Reollo qui diu que seguint el fil de les paraules del Sr. Toni 
Masana vol explicar que Flandes, Escòcia i Catalunya  presenten davant del Parlament 
Europeu formalment una moció per aconseguir aquest finançament que ens correspon.                      
Adreçant-se al Sr. Mariano Méndez li demana si sap el que son 1.450 milions del Fons de 
Compensació que el Sr. Rajoy exigia al Sr. Zapatero que li pagués a Catalunya. Avui mateix ha 
sortit al Mundo que el Sr. Fernandez Diaz diu que “ni pensar-ho,  que Catalunya demani els 
1.450 milions del Fons de Compensació”. Catalunya està cansada de donar sang, ara ens toca 
rebre , o almenys quedar-nos amb el nostre i prou de repartir. Acaba dient que no pot aprovar 
aquestes esmenes. 
 
Intervé el Sr. Mariano Méndez qui diu que no s’ha fet cap menció a les seves propostes, no les 
han tingut en compte,  però sí que s’ha fet una menció a la sang, i vol dir-li al Sr. Ricard Reollo 
que quan algú diu que ells son Catalunya i la resta no son catalans anem molt malament, 
perquè  almenys ell, diu, és català. Segueix la seva intervenció dient que ells mantenen la seva 
posició i estant disposats a negociar. 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Canongia que diu que ells han parlat de finançament local i aquí 
s’estan debatent assumptes polítics d’alta volada. Comenta que el problema és que els 
ajuntaments estant mal finançats. Diu que ell des de el 78 que es mou en aquest mon, discutint 
situacions de finançament municipal i n’ha vist de tots colors; hi ha hagut alcaldes més 
autoritzats que d’altres, com ara l’Alcalde de Barcelona, el President de l’Associació Catalana 
de Municipis, el President de la Federació Catalana de Municipis,i han sortit queixes dels 
ajuntaments mal finançats i ara en època de crisi és la situació conjuntural actual. El seu partit 
no aprova aquesta moció tal com està redactada doncs no estan a favor del concert econòmic, 
sinó que estant d’acord amb el pacte fiscal.  
 
Sotmés a votació s’aprova amb els vots en contra del Sr. Méndez, l’abstenció dels regidors del 
grup municipal del PSC i el vot a favor de la resta de regidors. 
 
 
9.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ ESQUE RRA-AM , PSC, CIU I PP, 

PEL NO COBRAMENT DE LA PAGA EXTRA DE NADAL PER PART  DELS CÀRRECS 
ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES  

 
 
Atesa la greu situació de crisi que està patint Catalunya en aquest moments. 
 
Atesa la situació econòmica de les famílies i els ciutadans de Vacarisses. 
 
Atesa la situació econòmica de l’Ajuntament de Vacarisses. 
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Atès que els Parlamentaris catalans, màxims representants del poble de Catalunya, han decidit 
no cobrar la paga doble de Nadal, per d’aquesta manera ajudar a pal·liar la greu situació 
financera en la qual es troba la Generalitat de Catalunya 
 
Atès que els màxims responsables municipals s’han de fer corresponsables de la situació 
econòmica actual i contribuir a millorar-la. 
  
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-   Renunciar a la paga doble de Nadal per part del Sr. Alcalde i regidors de 

l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
SEGON.-   Reservar aquest diners per començar a adquirir provisions pel futur Rebost Solidari 

de Vacarisses o subsidiàriament a favor de les famílies més necessitades. 
 
 
Intervé el Sr. Toni Masana qui explica que el seu partit va presentar la moció i que s’hi van 
adherir el PSC, CiU i el PP, i que ell ja va demanar que les mocions havien d’anar girades, es a 
dir, primer debatre les dues mocions que es tractaran a continuació d’aquesta. 
Segueix dient que igual que els diputats del Parlament han renunciat a la seva paga extra, 
demana que ara siguin ells els qui hi renunciïn, i que serveixi per adquirir provisions pel rebost 
solidari i les persones més necessitades. 
 
Pren la paraula el Sr. Mariano Méndez qui defensa la proposta, per que la consideren justa, i a 
més pot tenir una utilitat efectiva entre els ciutadans de Vacarisses. Aquesta proposta va unida 
a les dues següents que es debatran a continuació. Explica que el que es pretén és en primer 
lloc promoure el voluntariat, crear un rebost solidari on treballarien aquests voluntaris i en tercer 
lloc començar a proveir el rebost solidari entre d’altres coses l’aportació econòmica del 
Consistori. Quan al Parlament es va proposar la idea de que els diputats no cobressin la paga 
extra, el Partit Popular es va sumar immediatament a aquesta proposta, la Sra. Sánchez 
Camacho va proposar que aquests diners anessin a parar  a Cáritas o alguna altre entitat que 
ajudi als més necessitats. Les propostes que avui es debaten van encaminades al mateix i per 
tant les recolzem. La crisi ha afectat de ple a Vacarisses igual com a la resta del país, les 
dades ho revelen, cinc-cents parats, famílies sense cap mena d’ingrés, persones grans 
dependents de les seves famílies; aquestes propostes que debatem avui no són la solució però 
almenys ajuden a pal·liar la situació que viuen les famílies de Vacarisses, no s’està demanant 
al govern res fora de les seves possibilitats, se’ls hi demana que aportin la paga extra del seu 
sou, no el seu sou. Continua dient que el seu grup, tot i no cobrar la paga extra de Nadal ni la 
d’estiu, farà una aportació econòmica quan es creï el rebost. El voluntariat, el rebost i 
l’aportació municipal és una  solució parcial, però és eficaç, eficient i factible i a més una 
aportació moral dels ciutadans i institucions per ajudar als que més ho necessiten; acaba dient 
que per tant aprovaran la proposta. 
 
Intervé el Sr. Ricard Reollo qui vol felicitar als companys del PP per l’exposició tant neta i 
sincera que han fet. Segueix dient que des de Convergència i Unió Vacarisses, també farà una 
aportació al rebost solidari. 
 
Pren la paraula el Sr. Carles Canongia qui diu que els altres dos grups han defensat molt bé la 
proposta i que el seu grup aportarà integrament la paga que reben per assistència al Ple 
d’aquest mes. 
 
Intervé el Sr. Salvador Martín qui diu que un dels arguments que exposen per a que no cobrin 
la paga extra no és cert. Vol aclarir que els parlamentaris aquest any cobraran la paga 
extraordinària, que aquesta vegada els diputats han decidit renunciar a una paga de les 14 que 
rebran  el proper 2012 , i aquesta paga no ha de ser necessàriament la paga extra, segons ha 
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explicat en roda de premsa la Presidenta del Parlament. Quan facin el pressupost del 
Parlament decidiran com reduiran les despeses, i a la mateixa declaració diu “ no tot es resol 
retirant pagues”.  
Segueix dient que en un altre dels punts de la moció es diu “atesa la situació econòmica actual 
de l’ajuntament de Vacarisses”, i que els agradaria que els que governaven els darrers 4 anys 
els expliquin quina és aquesta situació econòmica, doncs al juliol els van dir en aquesta 
mateixa sala que l’ajuntament de Vacarisses tenia diners de sobra i no patia cap situació 
econòmica desfavorida.  Com pot ser que ara els demanen això, i diu que si volen ja els 
explicaran ells com està la situació de l’ajuntament. Continua dient que evidentment que hauran 
de fer molts esforços i que ja han sentit al President Mas que la retallada s’haurà de fer als 
treballadors, i aquesta mateixa retallada també l’hauran de fer ells, i tots els ciutadans de 
Vacarisses i Catalunya. El que voldrien és que els hi expliquessin la situació econòmica que 
tenen, doncs si la situació estava tan solventada , potser no caldria fer totes aquestes 
retallades, i diu que quan van entrar a l’ajuntament les partides estaven pràcticament 
esgotades. 
 
Pren la paraula el Sr. Toni Masana i diu que s’ha quedat perplex, doncs no han defensat res. 
Explica que aquesta moció és la mateixa que van presentar UIPV el 2009. Diu que els 
parlamentaris catalans renunciaran a una paga o una altra, i que si volen treuen aquest atès, o 
fins hi tot els traiem tots els atesos, i anem directament a l’acord. 
 
Intevé el Sr. Mariano Mendez qui diu que també està perplex perquè no han entrat a defensar 
els acords, que no cal que parlin dels diputats, només han de dir si estan d’acord amb la 
proposta o no. 
 
Pren la paraula el Sr. Ricard Reollo que diu que la pregunta és senzilla, si cobraran la paga 
extra de Nadal o no. 
 
El Sr. Salvador Boada li respon afirmativament. 
 
Intervé el Sr. Carles Canongia qui no vol entrar a discutir el que han dit, però que en els 
informes trimestrals de tresoreria que s’entreguen a la Generalitat es diu que s’està pagant a la 
gent al dia. 
 
Pren la paraula el Sr. Salvador Boada qui diu que es pot pagar gràcies als diners que els veïns 
de Torreblanca II van  pagar per avançat per  les obres. 
 
Segueix dient el Sr. Carles Canongia que acaba la seva intervenció perquè el Sr. Alcalde no el 
deixa intervenir quan li toca. 
 
El Sr. Salvador Martín diu que ells son treballadors, que no renunciaran a la paga, i que vol 
aclarir que a la moció que ells van presentar el seu dia no van dir res de la gent que estava 
treballant, sinó que es referien a la gent que cobrava per assistència,i que per tant es molt 
diferent. Pensen que s’ha d’estalviar en d’altres coses, que no se n’aniran d’hotel com van fer 
ells, per exemple. 
Intervé la Sra. Laura Sanchez dient que això no és cert i que aquesta factura es va descomptar 
de les nòmines, que qui és ara qui menteix. El Sr. Toni Masana també diu que això es va 
descomptar de les nòmines, i que si això segueix per aquí acabaran en un altre lloc. 
 
El Sr. Salvador Martin pregunta qui pagava la pagina web del Sr. Canongia ,i la Sra. Laura 
Sánchez li diu que el domini del Sr. Canongia sempre se l’havia pagat ell de la seva butxaca.  
 
El Sr. Salvador Martín diu que no parla del domini sinó de la creació de la web, hi ha una 
factura de 2.146 euros de “diseñadores reunidos jeiper”. Segueix dient que estan parlant dels 
col·lectors de Torreblanca, de la canonada, d’una subvenció perduda de l’ICAEN de 11.800 
euros al seu nom.  
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La Sra. Laura Sánchez diu que no pot ser que una subvenció vagi al seu nom, i el Sr. Alcalde li 
aclareix que anava adreçada a ella. 
 
Intervé el Sr. Ricard Reollo qui diu que totes aquestes dades no les han de guardar sinó 
denunciar i actuar. 
 
El Sr. Salvador Martín segueix dient que no és necessari que anem a retallar pagues extres. 
Ara es veuen obligats a fer operacions de Tresoreria, tenim un milió i mig d’impagats 
d’aplaçaments de Torreblanca, s’ha de pagar la canonada, es veuen obligats a demanar 
préstecs que tal com ha dit el Sr. Alcalde els bancs no ens faciliten. A més ens falten 
subvencions de la Generalitat per arribar, i com que els pressupostos estaven inflats,  l’any 
s’acabarà fatal. 
 
Pren la paraula el Sr. Toni Masana qui li diu que tot això que comenta no té res a veure amb la 
moció que s’està debatent,  i el Sr. Salvador Martín respon que tot això té a veure amb la 
situació econòmica de l’ajuntament degut al bon govern que va tenir. 
 
El Sr. Toni Masana  diu que quan ells es van entrar al govern es van trobar amb una desviació 
de 800.000 euros del castell. 
 
Intervé el Sr. Salvador Boada i explica que ells s’han trobat una desviació de 3.000.000 d’euros 
en convenis i demana al Sr. Secretari si és veritat que hi havia convenis de l’Agencia Catalana 
de Residus que havien de cobrar per un import de 1.600.000 euros, que hi havia un 
avançament per part de Tratesa de 500.000 euros, i havia de pagar cada any 500.000 euros, 
500.000 euros més i 650.000 euros. 
 
El Sr. Toni Masana li aclareix que la desviació de la obra del castell es va  pagar negociant el 
PUOSC. 
 
El Sr. Salvador Boada diu que no nega que hi hagués una desviació del castell, però que 
l’equip de govern no en sabia res d’aquesta desviació, cosa que no poden dir ells. Aquest 
ajuntament ha tirat endavant obres d’urbanització en temps molt difícils. 
 
El Sr. Toni Masana diu que es van fer en aquell moment perquè durant el govern del Sr. 
Salvador Boada no s’havia fet i eren temps de bonança. 
 
El Sr. Alcalde segueix dient que es van fer les obres de Can Serra per un import de mes de 
1000 milions de pessetes a l’any 1992, que no eren temps de bonança i en cap moment es va 
endeutar l’ajuntament, perquè es van buscar mitjans, com que es pagaria el 10% de cada 
certificació un any després de que s’acabessin, hi havia acords i imaginació per no endeutar les 
arques de tot el poble. No es cobrava per endavant, els avals es demanaven per no embargar 
a la gent, segons el plec de clàusules si no s’arribava al 95% finançat pels veïns l’obra no es 
tiraria endavant. 
 
El Sr. Toni Masana diu que ell també pot preveure que coneixien la desviació del castell igual 
que ara el Sr. Alcalde  els hi diu que ells sí que sabien tot això. 
 
El Sr. Salvador Boada li respon que tal com els va dir l’arquitecte, ells no en sabien res,  que es 
tracta d’un problema de gestió i de preveure el futur. 
 
Pren la paraula el Sr. Toni Masana i adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ell no va preveure el 
futur, doncs va fer una biblioteca, una fàbrica, un casal d’avis, un casal de joves, un 
poliesportiu, un camp de futbol, pistes de futbol... i per tant no va preveure que al 2007 hi hauria 
una crisi i no es podria pagar tot això. Segueix dient que no el culpa, doncs això ha passat a tot 
Catalunya, però que aquí hi ha unes despeses molt elevades i uns ingressos molt baixos i 
aquest és el principal problema. 
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Intervé el Sr. Salvador Boada i explica que segur que ells no haguessin tingut l’enrampada amb 
Torreblanca II, i l’ interrompeix el Sr. Toni Masana dient que tot el problema ve perquè el 
Sr.Salvador Boada va prometre urbanitzar a 6 euros i que no sap com hagués venut tots els 
terrenys que pretenia reqüalificar amb la crisi actual. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Salvador Boada qui diu que mentre han governat els 
independents mai s’ha urbanitzat si els veïns no hi han estat d’acord. Les obres de Torreblanca 
seran la rèmora d’aquest ajuntament, perquè les coses no s’han de fer de manera que no 
s’endeutin els veïns ni l’ajuntament. 
 
El Sr. Toni Masana demana quin nivell d’endeutament té l’ajuntament i el Sr. Alcalde li respon 
que quin nivell d’endeutament tenia quan ells van entrar a governar. El Sr. Toni Masana 
segueix explicant que el Sr. Salvador Boada ha governat des de el 1991, durant  la màxima 
expansió de Vacarisses per llicencies d’obres, ingressos de l’abocador, va gestionar l’entrada 
del polígon, per tant el que ha fet no té cap mèrit. 
 
El Sr. Alcalde li respon que al 1991, la parcel·la no es podia pagar, si el propietari no pagava 
subhastant la parcel·la no cobraven les obres d’urbanització, i es va poder fer gràcies a la 
imaginació i implicació de tota la casa. Segueix dient que pel que fa al castell es va tractar 
d’imprevistos de 100 milions de pessetes, però tenien acords signats, i en canvi a ells el dia de 
la constitució se’ls va dir que hi havia 2 milions d’euros de Tresoreria però no van parlar de 
deutes, per tant que ara no presumeixin. 
 
Intervé el Sr. Toni Masana i diu que ell no vol presumir però que no se’ls acusi d’haver-se’n 
anat d’hotel, doncs s’ho van descomptar de la nòmina. 
 
El Sr. Salvador Boada reconeix que això ha estat un error per part seva i que per tant ho retira. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Toni Masana i diu que no entén com han acabat aquí, doncs 
el que s’estava defensant és que ells es treguin la paga extra, i si no hi estan d’acord doncs els 
felicita i s’ha acabat. 
 
En relació a això el Sr. Salvador Boada diu que l’equip de govern farà els mateixos esforços 
que demanin als treballadors, i que al pressupost que es farà al febrer ja es veurà. El Sr. Toni 
Masana li respon que ell només els hi demana que defensin les mocions sense anar traient 
coses, segueix dient que ell ha estat molt neutral amb el tema i no s’ha volgut estendre gaire, i 
en canvi ells li surten amb que si se’n van anar d’hotel, etc; només es tracta de votar a favor o 
en contra, perquè ell també en va fer de coses malament i altres de bé, però que vol reiterar 
que tots els equipaments municipals i el construir per tot arreu s’ha pagat. 
 
El Sr. Salvador Boada diu que tots els ajuntaments s’han finançat amb les llicències d’obres i 
les plusvàlues, que aquest ajuntament mai havia estat endeutat i que fins hi tot si no s’estava 
endeutat semblava que fossin dolents. Adreçant-se al Sr. Toni Masana li diu que el seu pare va 
deixar la casa no endeutada, i que UIPV també la va deixar no endeutada, i ara pot demostrar 
com l’han deixat ells.  
 
Intervé la Sra. Laura Sánchez dient que no és cap drama estar endeutat, i que l’endeutament 
prudent el fem tots a la vida diària, les famílies s’endeuten per necessitats tant bàsiques com la 
vivenda. 
 
Pren la paraula el Sr. Salvador Boada i diu que segueix dient que les obres de Torreblanca 
segur que haguessin sortit per 12 euros, que en època de no crisis al Pala va haver-hi un 42% 
de baixa. Però resulta que aquest projecte s’ha fet diferent de tots els que s’havien fet fins ara, 
limitant la baixa, fent la mitja aritmètica. Aquesta època en que s’ha fet era dolenta pels veïns, 
però bona per fer obres, perquè el preu del formigó, de les màquines, era molt més baix que 
mai. 
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Intervé el Sr. Pedro Serna qui diu que vol ser curós amb el tema però que han de saber que 
des de que van arribar al govern estan treballant per reduir despeses i que ho estant patint com 
a regidors a totes les regidories; entén la seva proposta per la situació econòmica que hi ha, 
però li sap molt greu que l’equip de govern que ha deixat de governar només fa 6 mesos ara 
els demani aquest esforç econòmic. Segueix dient que si la redacció de la moció no fos la que 
és, i que a mes el dia de la comissió es va afegir el PSC, i dient “atès la situació econòmica de 
l’ajuntament”, els hi estant posant en safata, doncs ells en 6 mesos saben perfectament el que 
ha passat en aquest ajuntament. Per part seva no vol posar res sobre la taula fins al dia que 
estigui tot lligat, doncs s’ha de mirar ben mirat. L’ajuntament està endeutat totalment només per 
les obres de Torreblanca II ,i a més es troba que el 80% dels veïns de Torreblanca i Carena 
estant arruïnats, i això és molt greu. 
 
Pren la paraula el Sr. Mariano Méndez i diu que simplement els demanen anar a la qüestió. 
 
Li respon el Sr. Salvador Boada que al gener o febrer quan s’aprovi el pressupost ja parlaran 
de números ,i que ara només els hi pot dir que no aproven la proposta, però que faran el mateix 
esforç econòmic que facin tots els treballadors. 
 
Pren la paraula el Sr. Toni Masana que vol dir-li al Sr. Pedro Serna que no només es troben en 
una mala situació econòmica els veïns de Torreblanca II, que a Vacarisses i ha 550 aturats. A 
més l’ajuntament va posar 2.000.000 d’euros per les obres i ells en demanaven 3, i l’associació 
de veïns en demanava 5; a més, pel cost alguns en demanaven 0 euros i d’altres 6,i si ells 
haguessin fet això la magnitud de la tragèdia hagués sigut molt grossa. Adreçant-se al Sr. 
Pedro Serna li diu que ell com a dirigent de l’associació volia urbanitzar i que posessin 
5.000.000 d’euros damunt la taula. Segueix dient que pensa que reqüalificar hagués estat un 
greu error i es trobarien encara més enganxats que ara. 
 
Intervé el Sr. Salvador Boada i li diu que a grans problemes grans solucions. Per exemple ara 
al Ventaiol no es poden tirar les obres endavant amb aquest preu, però pregunta si pel que fa al 
clavegueram la gent podria pagar? Podrien demanar avals? Es podria condicionar a l’empresa 
per saber  la baixa i si no s’arriba a aquest condicionant tot el concurs se’n va endarrere? S’ha 
de renunciar al clavegueram del Ventaiol, o al clavegueram de la Coma, per no poder iniciar 
una obra completa?  
 
El Sr. Toni Masana reitera que la situació del 2007 no era la mateixa que la d’ara, i a més 
saben el que demanaven les associacions de veïns. Estan d’acord amb que a grans 
problemes, grans solucions i que tindran tot el seu suport, però el que està clar és que la 
voluntat d’aquest equip de govern no era endeutar als veïns. 
 
El Sr. Salvador Boada diu que els regidors del seu grup van estar en contra de limitar la baixa, 
doncs fer això no dona garanties de res. 
 
El Sr. Carles Canongia diu que ara es vota una moció sobre els sous, no sobre Torreblanca. 
Diu que la concepció de política d’ells és molt diferent amb la d’ara. Ells es van trobar amb una 
urbanització amb moltes llicències d’obres donades de cop que no es podien donar, que 
existien problemes de sanejament greus  i durant molt de temps se’ns va dir que l’ajuntament 
no havia fet cap esforç en solucionar-ho. La seva filosofia va ser ajudar a la gent a costa de 
l’esforç de l’ajuntament col·lectiu,i no es va urbanitzar abans perquè hi havia un propietari molt 
important que era la promotora, i hagués hagut de pagar-ho pràcticament tot Torreblanca 2000. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que l’ajuntament te una caixa única, que els veïns de 
Torreblanca van pagar per avançat, i les obres de Torreblanca estan pagades pràcticament fins 
el 90%, a part del milió i mig que no tenim, però que ara no es poden pagar altres factures 
perquè amb els diners de les obres de Torreblanca s’han pagat altres coses. 
La filosofia, per molt socialistes que siguin, és la de no embargar a les famílies, però tampoc a 
l’ajuntament i a més hi ha un decret pel que es tria a la gent que s’ajuda segons si agraden o 
no . 
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Es sotmet a votació i no s’aprova amb el vot en contra dels regidors dels grups municipals de 
Veins per Vacarisses i d’UIPV i el vot a favor de la resta de regidors. 
 
 
 
10.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUER RA-AM , PSC, CIU I PP, 

PER PROMOURE EL VOLUNTARIAT SOCIAL A VACARISSES 
 
Atès que aquest any 2011 és l’any Europeu del Voluntariat Social, i que el proper 5 de 
desembre serà el Dia Internacional Del Voluntariat pel Desenvolupament Econòmic i Social.  
 
Atès que Catalunya és un país socialment responsable on el moviment del voluntariat té una 
llarga tradició. 
 
Atès que vivim moments difícils i la crisi afecta de ple a moltes famílies del nostre poble. Ha 
crescut l’atur (aquest mes d’octubre a Vacarisses hi ha 522 persones a l’atur), la desigualtat 
social augmenta i veïns i veïnes cauen o poden caure en l’exclusió social 
 
Atès que avui més que mai no podem fer ni un pas enrere en polítiques socials doncs l’estat del 
benestar que hem construït amb l’esforç de tots i totes pot estar en perill, igual com els avenços 
fets en protecció social, en cohesió i en igualtat d’oportunitats. 
 
Atès que no podem obviar que els municipis juguem un paper molt important per unir esforços 
amb les entitats i les persones,  per estar sempre al costat de la gent amb necessitats socials i 
aportant els valors de proximitat i solidaritat per ajudar a donar més qualitat de vida i un futur 
més digne a les persones que pateixen. 
 
Atès que els nous temps demanen la implicació de tots i totes: institucions, entitats i persones, 
per mantenir una societat cohesionada i harmònica, requerint de la interacció i de la valentia 
per a cercar noves maneres de participar en els afers col·lectius. 
 
Per tot el que hem expressat anteriorment 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Promoure des del consistori la creació del grup de Voluntariat Social, en tant que 

és l’Ajuntament qui coneix en profunditat els problemes i les necessitats dels 
nostres vilatans i vilatanes. 

 
SEGON.- Promoure des del consistori la creació del grup de Voluntariat Social de 

Vacarisses, en base als principis generals de solidaritat, prevenció, integració, 
sensibilització i denuncia social 

 
TERCER.-  Garantint que l’actuació del voluntariat social es durà a terme a través de 

programes o projectes promoguts per l’Ajuntament i entitats de Vacarisses. 
 
QUART.-  Garantint la complementarietat i la coordinació entre el grup de voluntariat social i 

l’Ajuntament en tots els seus àmbits i nivells i no substitució de les actuacions 
d’aquestes. 

 
CINQUÈ.-  Oferir informació, formació i els mitjans necessaris per a que els i les voluntàries 

puguin exercir i desenvolupar les funcions que se’ls assignin. 
SISÈ.-   Assumir l’assegurança pels riscs a què puguin estar exposades en la realització del 

seu treball voluntari, incloses les possibles responsabilitats civils a tercers. 
 
SETÈ.-        Garantir la llibertat del treball voluntari enfront a obstacles que puguin oposar-s'hi. 
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VUITÈ.-    Oferir suport tècnic en el desenvolupament de les tasques dels i les voluntàries.  
 
NOVÈ.-.      Establir mesures de recolzament al voluntariat. 
 
DESÈ.-.  Coordinar la participació activa del grup, donant suport tècnic en l’elaboració, el 

disseny, l’execució i l’avaluació dels programes. 
 
ONZÈ.-   Crear conjuntament amb el grup un reglament Municipal de Voluntariat Social, així 

com amb la resta d’agents socials del poble.  
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Toni Masana qui diu que donada la situació econòmica que pateixen 
moltes famílies, el que pretenen amb aquesta moció és que es creï un voluntariat impulsat i 
coordinat des de l’ajuntament, doncs és l’ajuntament qui coneix les dificultats que pot patir una 
dona gran, una persona maltractada... i per tant pot posar d’acord el voluntari amb la 
necessitat.  
 
Intervé el Sr. Mariano Méndez qui diu que les tres mocions que s’estant tractant van lligades i 
que el que demanen en aquest cas, tal com ha dit el Sr. Toni Masana, és la creació d’aquest 
grup de voluntaris. 
 
Intervé el Sr. Reollo dient que des de CiU volen felicitar a Esquerra per aquestes tres mocions 
a les que s’han afegit la resta de grups municipals, que està segur que a Vacarisses hi ha molta 
gent amb temps morts disposada a ajudar, i no vol que es centrin només al nucli sinó que ho 
facin extensiu a tot el municipi. Per tant, donen suport total a aquesta proposta. 
 
Intervé el Sr. Carles Canongia dient que el seu partit creu que es necessari, en els temps 
actuals,promoure la solidaritat, doncs hi ha moltes famílies i gent gran que no tenen qui els 
cuidi, i que tot i que hi vagi la treballadora familiar han d’estar més atesos o fins hi tot fer-los  
companyia. Hi va haver un intent per part de Protecció Civil que va durar poc temps, però el 
problema continua existint i és important, doncs si repassem el cens de gent gran, desatesos, 
sense fills, vídues... degut a l’extensió de Vacarisses, queden dissimulades situacions tràgiques 
que s’estan donant. Sé que des de l’església constantment s’estan demanant aliments per gent 
que ho necessita, per tant creu que es tracta d’una oportunitat per a que gent jove, i no tant 
jove, comencin a treballar en aquest tema. 
 
Pren la paraula el Sr. Salvador Martín qui diu que ells també hi estant d’acord i per tant s’hi 
adhereixen. Confirma que des de Protecció Civil existeix un grup que es diu Voluntariat Social i 
que, dirigits per Serveis Socials, ja estan fent tasques d’acompanyament. El voluntariat ha de 
sorgir de la societat civil i que siguin els ciutadans els que vinguin a oferir-se i ells els 
recolzaran 
 
Intervé el Sr. Pedro Serna dient que és una moció que fa goig  i que té constància de que 
Vacarisses es un municipi solidari ,que ha rebut més d’una clatellada i que la gent s’ha afegit, 
per tant els felicita. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
11.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUER RA-AM , PSC, CIU I PP 

PER  PROMOURE EL REBOST SOLIDARI DE VACARISSES 
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Atès que les darreres dades vers la pobresa a Catalunya són més que alarmants: 1 de cada 5 
catalans és pobre, el que vol dir que un 20% de la població catalana viu sota el llindar de la 
pobresa. 
 
Atès que la taxa d’atur a Vacarisses lluny d’aturar-se només fa que pujar. Setembre 2011: 502 
persones, Octubre 2011: 522 homes i dones a l’atur. 
 
Atès que estem davant d’un nou rostre de la pobresa, la dels i les desocupades que han 
esgotat les prestacions contributives o assistencials que concedeix el servei públic d'ocupació i 
fins i tot el subsidi extraordinari de 400 euros que dóna el Govern central. 
 
Atès que quan la font bàsica d’ingressos, falla, l’estructura econòmica de moltes famílies cau 
per terra i no poden arribar a finals de mes. 
 
Atès que com a vacarissencs i vacarissenques, hem de reaccionar i treballar per a que una 
persona, una família del poble, surti de la desesperació que produeix no poder comprar menjar 
ni allò més bàsic per sobreviure.  
 
Atès que davant d’aquest escenari, agreujat, sens dubte per la crisis econòmica, la solidaritat 
no només és importantíssima sinó indispensable per cobrir les necessitats més bàsiques dels 
nostres veïns i veïnes. 
 
Atès que ara més que mai, és necessària la implicació de l’Ajuntament i de tots  els moviments 
socials de Vacarisses per a organitzar, coordinar i dotar de suficients recursos tècnics, humans 
i materials per alleugerar la greu situació que moltes famílies, del poble, pateixen.  
 
Per tot el que hem expressat anteriorment 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-   Promoure des del consistori la creació del Rebost Solidari de Vacarisses, en tant 

que és l’Ajuntament qui coneix en profunditat les famílies que viuen en condicions 
econòmiques molt desfavorables, i que necessiten cobrir les necessitats més 
bàsiques.  

 
SEGON.-   Promoure des del consistori la participació de totes les entitats, persones i actors 

socials de Vacarisses per a gestionar-lo i oferir-li al projecte garantia de continuïtat. 
 
TERCER.-  Oferir des de l’Ajuntament d’un local condicionat i accessible, l’equipament, la 

infraestructura, les despeses d’aliments per la posada en pràctica del Rebost 
Solidari de Vacarisses.  

 
QUART.-  Donar suport al Rebost Solidari de Vacarisses per contactar amb empreses, 

comerços, supermercats,.. per dotar-lo d’aliments i demés donacions i garantir així 
la viabilitat i sostenibilitat del mateix. 

 
CINQUÈ.-  Donar suport al Rebost Solidari de Vacarisses per sol·licitar la recepció d’aliments a 

la Fundació Banc dels Aliments.  
 
SISÈ.-  Donar suport al Rebost Solidari de Vacarisses en la logística necessària per recollir 

els aliments i demés subministraments. 
 
SETÈ.-   Donar suport al Rebost Solidari de Vacarisses en les iniciatives i campanyes que 

es duguin a terme per a recaptar aliments i demés donacions. 
 
VUITÈ.-  Coordinar amb Serveis Socials de l’Ajuntament un canal per a detectar els usuaris. 
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NOVÉ.-  Coordinar amb Serveis Socials de l’Ajuntament un circuit únic per tal d’evitar 
dualitats d’usuaris de serveis paral·lels.  

 
DESÈ.-   Assumir l’assegurança pels riscs a què puguin estar exposades en la realització del 

seu treball, incloses les possibles responsabilitats civils a tercers. 
 
ONZÈ.-  Garantir la llibertat del treball voluntari enfront a obstacles que puguin oposar-s'hi. 
 
DOTZÈ.-  Crear conjuntament amb els i les voluntàries i amb la resta d’agents socials del 

poble  un conveni regulador en pro del bon funcionament del Rebost Solidari de 
Vacarisses.  

 
Pren la paraula el Sr. Toni Masana qui, tenint en compte el punt anterior,  diu que es podien 
aprofitar els voluntaris per al rebost, i alliberar una mica a l’ajuntament d’aquesta necessitat. 
Aquest rebost solidari que depèn del banc dels aliments va en la mateixa línia que aquest, 
ajudar a les famílies més desafavorides, doncs actualment els que podem per sort hem 
d’ajudar als altres doncs la situació és molt greu. 
 
Intervé el Sr. Mariano Méndez dient que com s’ha dit fins ara es sumen a la proposta. 
 
El Sr. Ricard Reollo adreçant-se a la regidora de Serveis Socials diu que ara és molt important 
el “modus operandi”, que hi ha poblacions que contacten amb grans superfícies que tenen 
aliments a punt de caducar i negocien per poder omplir el banc d’aliments. Ara tenim el  
Condis, és un bon moment per parlar amb ells, i també demanen concentrar aquesta recollida i 
publicitar-ho per tot el terme, doncs és l’ajuntament qui sap millor que ningú la situació 
d’aquestes famílies. 
 
Intervé el Sr. Carles Canongia, qui diu que no tenen res a afegir. 
 
Pren la paraula la regidora de Serveis Socials qui diu que estan d’acord amb la moció, doncs 
des de la Regidoria d’Acció Social fa temps que s’hi treballa en aquest tema. S’han reiniciat 
contactes amb Càrites parroquial, perquè anys enrere ja havien col.laborat amb Serveis Socials 
per donar ajut d’aliments i hem d’estar contents de que Càrites ens ajudi i anar units, que tal 
com ha dit el Sr. Carles Canongia, des de la parròquia ja es van demanar aliments per engegar 
el tema. Segueix dient que per desgràcia aquesta situació no es nova de fa uns mesos sinó 
que es ve arrossegant des de fa temps. Estem tramitant papers amb la Creu roja per adherir-
nos al Programa d’aliments amb el que ens assignarien 1.000 quilos d’aliments tres cops a 
l’any, s’ha parlat amb les entitats bancàries i tot i que ens han negat l’ajut econòmic si que ens 
han dit que miraran d’aconseguir-nos alguna bossa d’aliments. També s’està adequant un local 
que tot i no ser el més adient és el que disposem ara mateix i també tenim un llistat de 
voluntaris que volen col·laborar. Es vol tornar a engegar el roper, que també havia existit 
abans, sobretot destinat a roba per gent gran i nens que és la demanda més important que 
tenim. Per tant estem esperant resposta de Creu roja, Càrites ja ha començat a treballar, ells 
no han de fer tanta paperassa com nosaltres i anirem junts, ells recolliran però vindrà a parar al 
rebost. A vegades hi ha gent que té vergonya de patir aquesta necessitat i li costa demanar-ho, 
hem pensat publicitar-ho al Terme, posar un paper a la motxilla dels nens, penjar-ho a la 
pàgina web, a les botigues...Hem d’acabar d’estudiar com fer l’entrega dels aliments, perquè 
ningú es senti ofès...Ja hi estem treballant des de el setembre, anirem al Condis, Creu Roja ens 
donarà un llistat dels aliments que es poden demanar. Pel que fa al nom, Banc d’aliments no 
ens va acabar d’agradar en canvi el Rebost Solidari ens ha agradat i estem contents de  que 
tingueu la mateixa inquietud que nosaltres. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
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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 26 DE SETEMBRE DE 20 11, 3, 10, 17,24 i 31 
D’OCTUBRE DE 2011, i  7 i 14 DE NOVEMBRE DE 2011. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha entregat la minuta 
corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 
 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 265/2011,  del 23/09, al 333/2011, del 
15/11), (Medi Ambient,  del 32/2011, del 10/10 al 4 0/2011, del 14/11),  (Serveis 
Municipals , del 37/2011, del 26/09, al 42/2011, de l 15/11), (Sanitat i Consum, del 
45/2011, del 4/10, al 53/2011, del 10/11), (Urbanis me, el 171/2011, del 26/09, al 
210/2011, del 17/11),  (Ensenyament , del 19/2011,d el 04/10, al 23/2011, del 07/11),  
(Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 16/201 1, del 10/10, al 18/2011, del 11/11), 
(Seguretat Ciutadana i Emergències del 16/2011, del  22/09, al 26/2011, del 28/10), 
(Esports, del 7/2011, de l’11/10, al 9/2011, de l’1 1/11),  (Comunicació, el 2/2011, del 
29/09). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2 76/2011, DE 3 D’OCTUBRE, 

DE REVOCACIÓ DE DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS DE LES RE GIDORIES 
D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS, I DE MOBILITAT 
TERRITORIAL,  I NOVA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. 

 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou 
Ajuntament, i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, 
aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,i altra legislació concordant, 
considerà necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències en 
favor de diferents Regidors, i per Decret de l’Alcaldia núm. 166/2011, de 22 de juny de 2011 , 
s’efectuà a favor del regidor Joan Pau Rica i López   una delegació  d'atribucions de gestió i 
resolució dels assumptes de les regidories d’Organització Administrativa i Recursos Humans, i 
Mobilitat Territorial. 
 
Vist l’escrit presentant en data 3 d’octubre de 2011, pel senyor Joan Pau Rica i López, regidor 
d’aquest Ajuntament per Veïns per Vacarisses, en què comunica la seva renúncia al càrrec de 
regidor, pel qual havia estat proclamat electe com a resultat de les últimes eleccions 
municipals. 

 
Tanmateix, per Decret de l’Alcaldia núm. 170/2011, de 22 de juny, es va resoldre establir que 
amb efectes del dia 22 de juny de 2011, que el Sr. Pedro Roque Serna González,  exerciria els 
seu càrrec en el règim de dedicació parcial a les tasques pròpies del seu càrrec,  determinant-
se com a regidor delegat d’ Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Esports i 
Joventut. 
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Vist que de conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre,  delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació als 
Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació 
d'aquesta Alcaldia. 
 

R E  S O L C 
 
PRIMER.-  Revocar les delegacions d’atribucions efectuades per Decret de l’Alcaldia núm. 

166/2011, de 22 de juny de 2011 , a favor del regidor Joan Pau Rica i López  . 
 
SEGON.-  Efectuar a favor del regidor senyor Pedro Roque Serna González, una delegació 

general d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les regidories 
d’Organització Administrativa i Recursos Humans, i Mobilitat Territorial,  i respecte 
dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació : 

 
 

A FAVOR DEL REGIDOR DELEGAT EN GENERAL 

 
 

• La direcció i la gestió de l'àrea . 

• La competència per a la firma de documents, escrits, dictàmens, trasllats, 
certificacions, publicacions i anuncis necessaris per a la gestió de tots els 
assumptes relacionats amb les matèries delegades, així com la sol.licitud , 
l'atorgament i acceptació de subvencions dins l'àrea corresponent, quan aquesta 
última competència no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan. 

• La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions 
administratives prèvies que s'interposin contra actes definitius dictats en l'exercici 
de les seves competències.   

• Efectuar propostes als diferents òrgans col·legiats de l'ajuntament, així com propostes 
de  despeses en les matèries relacionades amb cada regidoria.  

• Perfeccionament dels contractes menors de tot tipus  regulats a l’article 56 del RDL 
2/2000 de 16/6 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Adm. 
Públiques, que afectin a les àrees de la seva competència. 

 
 

A FAVOR DEL REGIDOR DELEGAT  D’ 

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

MOBILITAT TERRITORIAL 

 
 

EN MATERIA D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS  HUMANS 

 

• Impuls i direcció dels processos de Modernització de l’administració municipal i de les 
reformes organitzatives derivades. 
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• Impuls i direcció dels processos de millora de l’atenció administrativa a la ciutadania. 

• Direcció dels sistemes informàtics municipals i de l’aplicació de les noves tecnologies 
en l’administració municipal. 

• Cap directe del personal al servei de l’ajuntament, reservant-se l’alcaldia el 
comandament superior de tot el personal al servei de la corporació. 

• Organització funcional de la plantilla. Gestió del personal. Situacions administratives. 

• Negociacions de convenis col·lectius. Relacions amb la coordinadora de personal. 

• Seguiment  Relació llocs de treball. 

• Competències en matèria de seguretat, higiene i salut laboral. 

• Seguiment control  de presència. Propostes en matèria de disciplina. 

• Coordinació processos selectius. 

• Formació i reciclatge personal. 

• Coordinació vacances i llicències del personal. 
 

EN MATÈRIA DE MOBILITAT TERRITORIAL 

 

• Política municipal en matèria de transport urbà: control i seguiment dels servei públic 
d’autobusos i de les marquesines. 

• Política municipal en matèria de transport interurbà: control i seguiment dels servei 
públic d’autobusos . 

• Política municipal en matèria de transport ferroviari: control i seguiment dels servei 
públic de trens, i de les marquesines i andanes. 

• Atorgament de llicències de taxis. 
 
TERCER.-  Aquestes revocacions i delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de 

notificació d'aquest Decret als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat de revocació , per part d'aquesta Alcaldia , de les noves 
atribucions delegades. 

 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat, aquesta 
Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de 
la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en 
base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 

 
QUART.-  Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptades la 

competències delegades de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores 
següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 

 
CINQUÈ.-  Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i 

publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
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3.4.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2 79/2011, DE 4 
D’OCTUBRE, DE REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES PRES IDÈNCIES DE 
LES COMISSIONS INFORMATIVES DE RÈGIM INTERIOR I DE SERVEI A LES 
PERSONES. 

 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 192/2011, de 8 de juliol, es delegà la presidència efectiva de la 
Comissió Informativa de Règim Interior  i de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones 
al regidor d'aquesta Corporació, senyor  Joan Pau Rica López. 
 
Vist l’escrit presentant en data 3 d’octubre de 2011, pel senyor Joan Pau Rica i López, regidor 
d’aquest Ajuntament per Veïns per Vacarisses, en què comunica la seva renúncia al càrrec de 
regidor, pel qual havia estat proclamat electe com a resultat de les últimes eleccions 
municipals. 

 
 
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. 
 

R E S O L C 
 
 
PRIMER.-  Revocar les delegacions de la presidència efectiva de la Comissió Informativa de 

Règim Interior  i de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, efectuades 
per Decret de l’Alcaldia núm. 192/2011, de 8 de juliol de 2011 , a favor del regidor 
Joan Pau Rica i López  . 

 
SEGON.-  Notificar aquesta resolució al regidor afectat . 
 
TERCER.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació. 
 

 
3.5.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3 07/2011, DE 27 

D’OCTUBRE, DE REVOCACIÓ DE DELEGACIONS D’ATRIBUCION S DE LES 
REGIDORIES DE JOVENTUT I D’INDÚSTRIA, PROMOCIÓ ECON ÒMICA, COMERÇ I 
TURISME,  I NOVA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. 

 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 166/2011, de data 22 de juny de 2011 es va resoldre efectuar a 
favor del regidor senyor Pedro Roque Serna González, una delegació general d'atribucions de 
gestió i resolució dels assumptes de les regidories d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, Esports i Joventut. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 276/2011, de data 3 d’octubre 2011,  es va resoldre efectuar a 
favor del regidor senyor Pedro Roque Serna González, una delegació general d'atribucions de 
gestió i resolució dels assumptes de les regidories d’Organització Administrativa i Recursos 
Humans, i Mobilitat Territorial,  i respecte d’alguns camps d’actuació..  
 
Atès que la senyora Eva Arambarri Viladerrams,  a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 
2011 , prengué possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Vacarisses. 

 
Vist que de conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre,  delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació als 
Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació 
d'aquesta Alcaldia. 
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R E  S O L C 
 
PRIMER.-  Revocar les delegacions d’atribucions gestió i resolució dels assumptes de les 

regidories de Joventut i d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
efectuades per Decret de l’Alcaldia núm. 166/2011, de data 22 de juny de 2011,  a 
favor del regidor Pedro Roque Serna González  . 

 
SEGON.-  Efectuar a favor de la regidora Eva Arambarri Viladerrams una delegació general 

d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les regidories Joventut i 
d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme,  i respecte dels camps 
d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació : 

 

A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA EN GENERAL 

 
 

• La direcció , coordinació i gestió de l’àmbit temàtic de la regidoria corresponent. 

• La competència per a la signatura dels documents de tràmit o definitius, 
resolucions, escrits, dictàmens, trasllats, publicacions i anuncis,  necessaris per a la 
gestió de tots els assumptes relacionats amb les matèries delegades. 

• La sol.licitud , l'atorgament i acceptació de subvencions dins l'àrea corresponent, 
quan aquesta última competència no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan. 

• L’aprovació i signatura de convenis,  amb entitats públiques o privades i persones 
físiques o jurídiques, en matèria de l’àrea corresponent, quan aquesta competència 
no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan, i en el supòsit que se’n derivi una 
despesa sempre i quan aquesta no superi la quantitat de 10.000,00 euros. 

• La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions 
administratives prèvies que s'interposin contra actes definitius dictats en l'exercici 
de les seves competències.   

• Efectuar propostes als diferents òrgans col·legiats de l'ajuntament, així com propostes 
de  despeses en les matèries relacionades amb cada regidoria.  

• Perfeccionament dels contractes menors de tot tipus  regulats a l’article 56 del RDL 
2/2000 de 16/6 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Adm. 
Públiques, que afectin a les àrees de la seva competència. 

 
 

A FAVOR DEL REGIDORA DELEGADA  D’ 

INDÚSTRIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME 

JOVENTUT 

 

En matèria d’Indústria,  Promoció Econòmica, Comerç  i Turisme 

 

• La coordinació, gestió i execució dels programes i serveis en matèria de promoció 
d'iniciatives empresarials i de l'activitat econòmica, de formació ocupacional i reciclatge 
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de treballadors, d'orientació i inserció laboral i, en general, tots els projectes de foment 
de l'ocupació.  

• Promoció i desenvolupament de polítiques actives d’ocupació. 

• La petició per a la concessió de projectes en matèria de promoció econòmica i de 
foment de l'ocupació de qualsevol classe quan per la seva normativa específica estigui 
atribuïda a l'Alcaldia.   

• Promoure polítiques encaminades a la formalització de convenis de col·laboració amb 
persones físiques i jurídiques per a la realització d'accions en matèria de promoció 
econòmica i de foment de l'ocupació.  

• Promoure polítiques encaminades a la formalització de convenis de col·laboració amb 
les empreses i/o institucions per a la realització de pràctiques formatives en context 
productiu dels alumnes d'accions de formació.  

• Promoure polítiques encaminades a la formalització de convenis de pràctiques amb els 
centres formatius per a la realització de pràctiques formatives en context productiu dels 
alumnes en l'àmbit de la promoció econòmica i del foment de l'ocupació.  

• Promoció d’ocupació: assumptes relacionats amb la promoció del Pla d’ocupació 
integral. 

• Promoció econòmica i socials. Atur. Promoció de desenvolupament local. Borsa de 
treball . Relacions amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i el teixit productiu. 

• Col·laboració amb  normalització lingüística per a la realització de cursos. 

• Promoció i suport del comerç del municipi. 

• Polítiques de mercat i fires de caràcter exclusivament comercials. 

• Gestió dels ajuts i subvencions al comerç. 

• Relacions institucionals amb les entitats i associacions representatives del comerç 
municipal. 

• Promoció del turisme local. 

• Impuls i potenciació de les rutes turístiques. 
 

En matèria de Joventut 

 
 

• Promoció, foment, actuacions i relacions amb les entitats i organitzacions juvenils del 
municipi. 

• Autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions i equipaments juvenils municipals, 
així com l’atorgament de llicència d’ús privatiu. 

• Elaboració i desenvolupament de Plans Locals de Joventut així com de polítiques 
juvenils. 

 

• Gestió i seguiment de les instal.lacions juvenils municipals 
 

 
TERCER.-  Aquestes revocacions i delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de 

notificació d'aquest Decret als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense 
perjudici de la potestat de revocació , per part d'aquesta Alcaldia , de les noves 
atribucions delegades. 
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En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor 
delegat, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les 
competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a 
aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució, 
sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 

 
QUART.-  Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptades la 

competències delegades de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores 
següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 

 
CINQUÈ.-  Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i 

publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 

 
 
3.6.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3 10/2011, DE 28 

D’OCTUBRE, DE NOVA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VE ÏNS PER 
VACARISSES (V per V). 

 
Vist que tal i com disposen els articles  73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, articles 23 a 29 del ROF,  aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, i l’article 27 del ROM els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit al 
President i subscrit per tots els seus integrants i en el mateix escrit  de constitució es farà 
constar la designació del portaveu del grup – designant els substituts degudament ordenats- , 
escrit que serà signat almenys per la majoria de membres del grup.  

Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 173/2011,  de 23 de juny,  es va resoldre declarar 
constituïts els  grups municipals de l’Ajuntament de Vacarisses, d’entre els quals hi ha el Grup 
Municipal VEÏNS PER VACARISSES    (V per V), amb els membres senyors Pedro Roque 
Serna González i Joan Pau Rica Lopez. 

El Ple de l’Ajuntament,  reunit en sessió extraordinària el dia 7 d’octubre de 2011, va prendre 
coneixement de  la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  
Sr. Joan Pau Rica i López, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de les 
últimes eleccions locals. 

 

Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, es va rebre la credencial , acreditativa de la condició d'electe a favor de la senyora 
EVA ARAMBARRI VILADERRAMS, per estar inclosa a la llista de candidats presentada per 
“Veïns per Vacarisses”, a les eleccions locals de 22 de maig de 2011. 

 

La candidata proclamada va comparèixer a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2011 , i  
adquirí plenament la condició de regidora. 

 
Vist l’ escrit presentat pel Grup Municipal VEÏNS PER VACARISSES    (V per V) amb expressió 
concreta de la seva representación  actual 
 

R E S O L C 
 
PRIMER.-   Que el Grup Municipal VEÏNS PER VACARISSES    (V per V), del qual es declarà la 

seva constitució per Decret de l’Alcaldia núm. 173/2011,  de 23 de juny, restarà 
representat per 
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Membres: 
Pedro Roque Serna González  
Eva Arambarri Viladerrams 

 Portaveu: 
Pedro Roque Serna González , i com a suplent Eva Arambarri Viladerrams  

 
 
SEGON.-  Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució a la primera sessió que se 

celebri. 
 
 
 
3.7.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3 11/2011, DE 31 

D’OCTUBRE, DE DELEGACIÓ DE LES PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES DE RÈGIM INTERIOR I DE SERVEI A LES PE RSONES. 

 
 

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinaria celebrada el dia 7 de juliol de 2011  va acordar  
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. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 192/2011, de 8 de juliol, es delegà la presidència efectiva de la 
Comissió Informativa de Règim Interior  i de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones 
al regidor senyor  Joan Pau Rica López, i de la  Comissió Informativa de Serveis Territorials al  
regidor senyor Martí Llorens Morraja.  
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 279/2011, de 4 d’octubre, es va resoldre revocar les delegacions 
de les presidències, efectuades a favor del regidor Joan Pau Rica i López  . 
 
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 al 

regidor d'aquesta Corporació, senyor  Salvador Martín Martín. 
 
SEGON.-  Delegar la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Servei a les 

Persones al regidor d'aquesta Corporació, senyor Josep Maria Gibert i Castellet. 
 
TERCER.-  Notificar aquesta resolució als regidors afectats per la delegació. 
 
QUART.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació. 
 
 
 
3.8.- DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TR ESORERIA QUE S’HAN 

TRAMÉS AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA I A LA DIR ECCIÓ GENERAL DE 
POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT 
DE LA LLEI 15/2010. 

 
Es dona compte dels informes dels tres primers trimestres de l’any 2011. 
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3.9.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I DE LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 

 
 
4.-  INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Anna Singla qui informa de que el 25 de novembre es commemora el 
“Dia Internacional contra la violència de gènere”, que aquest any s’han produït 50 morts 
víctimes de violència de gènere,i per tant alguna cosa estem fent veritablement malament quan 
encara no en parlem d’això en passat. Els actes que es duran a terme el dia 25 estan adreçats 
a nens, nenes, joves, que son a qui han d’anar destinades totes les accions per educar en 
valors, en respecte i igualtat home dona. Es fan uns tallers d’educació no sexista i de com 
controlar la nostra ràbia,i el dia 28 els mossos d’esquadra fan una xerrada per a la igualtat 
entre homes i dones. Tots aquests tallers els promou l’Area d’Igualtat  i Ciutadania de la 
Diputació, i s’han organitzat conjuntament entre l’Associació de Dones de Vacarisses i la 
Regidoria de la Dona. Segueix dient que demà a les 12:00 es faran cinc minuts de silenci 
davant de l’ajuntament i que els esperen a tots.  
El Sr. Martí Llorens llegeix a continuació el manifest següent: 
 
“ Avui, 25 de novembre, administracions i societat civil ens apleguem per manifestar el nostre 
rebuig envers la violència que pateixen les dones i expressar el nostre condol per les dones 
que han estat víctimes de la violència masclista aquest any 2011, lamentant i rebutjant no 
només les morts causades per aquesta violència, sinó totes aquelles manifestacions violentes 
sovint silencioses i silenciades que mantenen algunes dones sotmeses al terror o la humiliació. 
 
La violència envers les dones és una vulneració dels drets humans i un obstacle per assolir la 
pau i el progrés de les nacions i dels pobles; no tan sols destrueix vides, sinó que també 
soscava el desenvolupament de les dones en llibertat i la possibilitat que puguin exercir la 
plena ciutadania en igualtat de condicions. 
 
Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre 
dones i homes i té causes socioculturals profundament arrelades a l’imaginari col·lectiu, per 
això és tant complexa la seva identificació i tan difícil la seva eradicació. 
 
Per abordar la complexa realitat que envolta aquest fenomen cal garantir veritablement els 
drets de les dones i reconstruir un nou model de ciutadania que permeti esborrar el sexisme de 
les estructures socials, econòmiques i polítiques. 
 
Actualment disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la violència. Tenim la Llei 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista que estableix els mecanismes  per 
reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense violència. 
També tenim un major coneixement sobre la situació de les dones en la nostra societat i hem 
desplegat recursos per a l’atenció i per a la reparació dels danys causats a les dones i els seus 
fills i filles, així com programes de sensibilització, de prevenció i d’identificació precoç dels 
abusos.  
 
Són molts els esforços que s’ estant realitzant des de les institucions públiques i els organismes 
internacionals, també des de les organitzacions no governamentals, des de les associacions i 
entitats de dones i dones i d’altres que lluiten per la igualtat, i fins hi tot de moltes persones 
que, a títol individual, s’han implicat en aquesta lluita, perquè només amb la participació del 
conjunt de la societat serà possible avançar. 
 
Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i els models simbólics 
que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència masclista. Per això, cal seguir 
invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social, i fer de l’educació l’eina bàsica per 
abocar les generacions futures a viure en un mon on les relacions entre uns i altres estiguin 
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lliures de violència. 
 
Així doncs, avui en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar el nostre 
compromís per seguir construint una nova cultura, basada en el respecte mutu, l’autonomia i la 
llibertat per a tothom.” 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Mariano Méndez qui diu que es suma a la iniciativa del  que s’ha exposat. 
Per altra banda demana saber quantes persones hi ha empadronades, doncs es parla de 6.400 
o 6.500 empadronats. 
 
El Sr. Salvador Boada li respon que una cosa son les dades oficials i altra son les variacions 
que pot haver-hi al dia a dia, que ho consultarà i ja li dirà exactament, però que creu son uns 
6.400. 
 
Intervé el Sr. Toni Masana qui diu que a la selecció catalana de Korftball que va quedar quarta 
al mundial  hi havia un entrenador i 4 jugadors de Vacarisses, i que des de Esquerra els volen 
felicitar. Per altra banda diu que no entén el decret d’alcaldia 285/2011,  perquè en una 
comissió es va parlar de que s’agafarien dues persones per joventut, doncs costava el mateix, i 
ell hi estava completament d’acord, doncs dues persones sempre es poden combinar. Però, 
segueix dient, que es va convocar el concurs per dues persones, només se’n agafa una, i per 
tant no es podran seguir fent coses que es feien per exemple al Ventaiol, a Can Serra, per tal 
de  descentralitzar el servei i que per altra banda no sap si a la persona que va guanyar la 
plaça se li ha comunicat que no tindrà feina, tot hi haver guanyat la plaça. 
 
Li respon el Sr. Pedro Serna dient que ell va ser el primer en defensar aquesta incorporació, 
que la tècnica també li va dir que era molt important que fossin dues persones, per tant l’equip 
de govern va decidir posar a concurs les dues places i que la seva intenció era, abans i ara, 
agafar a les dues persones, però resulta que des de Hisenda se’ns va informar de que s’havien 
de pagar 15.000 euros d’hores extres endarrerides d’alguns treballadors i no quedaven diners. 
S’ha parlat amb aquesta noia i ella està d’acord en començar ara al desembre. Aquestes hores 
extres que es deuen es van fer durant l’anterior legislatura i per tant ells no en tenien 
coneixement fins que les mateixes tècniques han començat a reclamar-les, i ells no hi 
contaven. 
El Sr. Toni Masana vol saber si alguna d’aquestes noies que ha entrat és de Vacarisses, doncs 
de vegades es fan programes electorals que a la que aterrem no es poden complir. 
El Sr. Pedro Serna respon que ell va explicar a la Raquel que li agradaria que totes fossin de 
Vacarisses, tot i que la llei no ho permet, i que fins hi tot es van incloure preguntes de 
Vacarisses com el coneixement del territori, però tot i així, va guanyar la plaça una noia de 
Terrassa i una altra de Sant Cugat, i el tercer que es va quedar a les portes era de Vacarisses.  
Quan es comet un error s’ha d’acceptar però per les dues parts. 
 
El Sr. Masana li diu que ell n’ha comès molts d’errors i que si vol ja en parlaran. Per una l’altra 
banda demana saber que passa amb l’aparcament del carrer Montserrat. 
 
Intervé el Sr. Salvador Martí qui diu que tal com es va quedar amb els veïns es va fer un estudi 
de quantes places sortirien en tot el carrer, li sembla que eren unes set. La brigada ja ha 
començat a senyalitzar-les. 
 
Pren la paraula el Sr. Ricard Reollo qui demana que es posi al carrer de la Torrota una barana 
per a que la gent gran no rellisqui , sobretot al tros de la rampa cap a la farmàcia, a la qual cosa 
el Sr. Alcalde diu que ho ha de mirar be, ja que es possible de que estiguem parlant d’un lloc 
que es propietat privada. 
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Per últim, el Sr. Reollo vol comentar que des de Convergència estant molt preocupats pels 522 
aturats que hi ha a Vacarisses i pregunta a la regidora de Promoció Econòmica si ha pensat en 
convocar als empresaris, presentar-se, veure el seu funcionament econòmic, animar-los i 
alhora recordar-los que primer es Vacarisse, tot i que la llei no distingeix a ningú. Segueix dient 
que els agradaria que es tingués en compte tota aquesta gent aturada i autònoms, encara que 
fos temporalment, doncs la situació està molt malament. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Laura Sanchez qui diu que intentarà ser breu ,però que hi ha moltes 
coses que els hi agradaria saber.  
Pel que fa als Serveis Socials volen saber quina és la política que es pensa dur a terme en 
relació a la gent gran. 
 
Adreçant-se al Sr. Gibert li demana quin model de gestió preveuen al Casal de la Gent Gran, 
donat que es tracta d’un local públic on una entitat privada està duent a terme activitats i les 
està cobrant. 
 
Al Sr. Pedro Serna li demana un resum dels 4 mesos que ell ha gestionat les àrees de 
Promoció Econòmica i Joventut. 
Per altra banda li demana si té informació dels acomiadaments que s’estan produint al CTR, 
que han sigut bastants darrerament.  
També vol saber de quina manera es cobreixen les baixes de l’escola bressol quan hi ha una 
treballadora malalta. 
Segueix dient que vol comentar-li que en el seu programa electoral deien que no es 
contractaria a ningú que no fos del municipi, i tal com ha dit el Sr. Masana, ha de tocar de peus 
a terra doncs això és l’administració pública i per tant s’ha de concórrer amb igualtat, mèrit i 
capacitat . Diu que hauria de ser més curós amb aquestes afirmacions, doncs això pot portar a 
enganys.  
També diu que hi ha coses de les que se’n assabenten per la web, per la revista i no a les 
comissions informatives. Per exemple, es van assabentar a una reunió del Consell Escolar 
Municipal de que s’ha amortitzat una plaça de Policia. 
Pel que fa a la mobilitat s’han assabentat de que s’han suprimit línies d’autobús del dissabte, i 
els agradaria saber l’estalvi que això suposa, i que saben també pel Consell Escolar Municipal 
que això té a veure amb la línia dels Caus que es va suprimir des del Consell Comarcal. 
 
Al Sr. Martí Llorens li volia demanar la situació dels projectes del Ventaiol, la Creu i la Coma, si 
s’han acabat les reparcel·lacions, si s’han atès totes les al·legacions que hi havia. 
 
Al Sr. Salvador Martí li pregunta que pensen fer en qüestió d’estalvi energètic i quines 
conclusions ha tret de l’auditoria de Sece. 
 
 
 
Pren la paraula la Sra. Anna Singla qui diu que pel que fa a la seva regidoria, les tècniques son 
les mateixes i es portaven bé,  es porten bé i es portaran millor, per tant enrere no hi anirem ni 
per agafar impuls. Pel que fa a la gent gran no ho porta ella, sinó el Josep Maria, però la 
Treballadora Familiar seguirà fent la seva feina,  acompanyaments, i cobrint les necessitats que 
segueixi tenint la gent gran. La Sra. Laura aclareix que la seva pregunta anava més adreçada 
al col·lectiu d’avis ,que no son només els que van al Casal i que les seves necessitats son unes 
altres. 
 
El Sr. Josep Maria Gibert diu que al Casal de la Gent Gran ha sortit una nova Junta que s’havia 
eliminat durant l’anterior legislatura, una Junta que havia treballat d’una manera molt correcta i 
positiva. El Casal de la Gent Gran, quan ells van arribar al govern, feia una autèntica pena, no 
hi anava ningú,i es va optar per un model de gestió que era obrir-lo per a tothom; la intenció 
semblava que era fer un bar, un Casal obert a tothom. Ells no ho entenen així i han optat per 
recuperar l’antic model de gestió i també la Junta. Vol aprofitar per felicitar al president 
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d’aquesta Junta ,que permet que la gent gran tingui un espai on fer activitats, anar a passar 
l’estona, sentir-se creatius, interrelacionar-se amb persones grans i no tant grans, doncs també 
es  fan programes d’intergeneració amb les escoles. Creuen que si s’aconsegueix que gracies 
a aquesta Junta el Casal torni a ser el que era, ja estaran satisfets. Segueix dient que de fet 
fins ara la valoració és molt positiva, hi ha 150 socis i va a més,  s’estan programant moltes 
activitats amb un notable èxit, es porta una mitja de dos autocars per excursió, i vol deixar molt 
clar que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que el que vol és treballar per la gent gran 
d’una forma altruista i per part del seu partit posaran tots els esforços per a que tinguin totes les 
facilitats. A més s’està treballant per modificar el Reglament que s’ha quedat obsolet i no 
estava pensat per tenir una Junta, i que tant aviat com ho tinguem farem una comissió d’estudi 
amb vostès, en parlarem amb les persones que estan al Casal i entre tots s’intentarà tirar 
endavant.  
 
Intervé la Sra. Laura Sanchez qui diu que els felicitarà si aconsegueixen activar això, però que 
la seva pregunta és la següent: qui decideix que en un local públic no pugui entrar un menor de 
55 anys, impedint així que ens relacionem amb la gent gran.  
 
Li respon el Sr. Josep Mª Gibert que el que no volien els usuaris és que les taules estiguessin 
plenes de nens, mares i els mateixos avis no podien ni seure a les taules, per tant s’ha de 
respectar l’espai a qui està dirigit. De bars en tenim molts per a qui vulgui anar-hi. 
 
El Sr. Pedro Serna comença responen en relació als acomiadaments de l’abocador, que sap 
que n’hi ha hagut molts sobretot als torns de tarda i nit. Ell li va demanar explicacions al Sr. 
Hernandez, i li va dir que havia baixat molt l’entrada de residus, que la fosa on entren els 
residus esta buida pràcticament tot el dia, i no havia possibilitat de mantenir els tres torns, però 
que no era qüestió de que els treballadors no fossin eficients. Ell li va comentar que en 
l’anterior legislatura es van fer molts contractes, però el Sr. Hernandez li va dir que el tracte 
amb l’Alcalde actual era el mateix que amb l’anterior Alcalde, que si teníem alguna necessitat 
imperiosa parléssim amb ell.  
Segueix dient que pel que fa a les baixes de les escoles bressol, sempre que n’hi ha una es tira 
de borsa. Intervé el Sr. Gibert per aclarir que fins al tercer dia la baixa la cobreix la directora del 
centre i a partir del tercer dia es procedeix a contractar algú. Ara fa molt poc temps s’ha fet un 
procés nou per renovar la borsa que s’havia esgotat, deu haver-hi unes 30 persones. 
 
Torna a intervenir el Sr. Pedro Serna qui diu que pel que fa a joventut ha tingut molta cura amb 
el Punt de Vol, que el mateix Sr. Toni Masana sap perfectament en quina situació de 
conservació estava. S’ha dut a terme tot el que estava programat per l’anterior equip de govern 
amb la seva participació personal. 
 
Intervé la Sra. Laura Sanchez qui diu que la seva pregunta anava més adreçada a esbrinar les 
polítiques de joventut que pensen dur a terme. El Sr. Pedro Serna li respon que pel que fa a les 
polítiques, quan hagin començat li explicarà, que fins ara estant seguint el que havia fet el Sr. 
Toni Masana, al que vol felicitar perquè aquesta regidoria ha funcionat perfectament. Les 
polítiques que tiraran endavant com a equip de govern li detallarà en el proper Ple. La Sra. 
Laura Sánchez li demana si el seu partit és de dretes o d’esquerres, per saber una mica la 
política que faran. El Sr. Pedro Serna li respon que no té assignació política, que el seu partit té 
una ideologia variada però el que té clar és que ha de treballar per les persones, en canvi altres 
partits que diuen ser d’esquerres treballen per al que volen; diu que en el seu partit hi té cabuda 
qualsevol que tingui la mateixa direcció: els veïns, el municipi. 
 
Pren la paraula el Sr. Martí Llorens, qui en relació a la pregunta efectuada per la Sra. Laura 
Sánchez, vol puntualitzar que el projecte de reparcel·lació no és només del Ventaiol i la Creu, 
sinó que també hi han nuclis veïns, on ell hi té la propietat i la del seu fill, i  que son els primers 
que tenen ganes que des de 1950 es pugui fer el projecte de reparcel·lació. Segueix dient que 
en qualitat de regidor és el que menys feina li ha donat doncs està en el mateix lloc que ha 
estat els darrers anys. Explica la seva experiència personal, quan venia a l’ajuntament els 
dissabtes a veure el projecte,fins que un dia li van dir que el Sr. Noy l’acabava d’entregar, es va 
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passar la resta del matí prenent notes i després de parlar amb en Miguel va fer un topogràfic de 
les dues propietats, va pagar la factura, i quan va tornar a venir a l’ajuntament el van informar 
de que allò estava en mans de l’advocat Sr. Salas.  Posteriorment, per problemes amb aquest 
advocat, va passar a mans del Bufet Garrigosa, i ara està tot exactament igual amb un aspecte 
molt negatiu, doncs l’equip de govern som conscients de que cap d’aquests projectes es podrà 
dur a terme tal com estant redactats, que s’haurà de començar de nou, fins hi tot modificant el 
planejament. Segueix dient també que s’ha trobat damunt la taula un Pla Local d’Habitatge en 
el que constata que estan els acords redactats per anar a la comissió informativa el maig de 
2011, només faltava que s’aprovés i entrés al Ple al mes de maig, i pres l’acord avui Vacarisses 
disposaria d’un Pla Local d’Habitatge després de que preceptivament s’hagués publicat l’edicte 
del mateix. Coneixedor d’aquest Pla, que vostès  van impulsar al 2010, hem contactat amb la 
Diputació, que ens han presentat el Pla. Els hem comentat que no l’aprovaríem perquè no hi 
estem del tot d’acord, però si que hi ha aspectes molt positius amb els que s’intentarà treballar. 
 
La Sra. Laura Sánchez vol saber quin és el problema del projecte de reparcel·lació del Ventaiol. 
El Sr. Alcalde li respon que les unitats d’actuació no funcionen, no és per les al·legacions. Es 
van fixar unes unitats d’actuació que tenien que finançar un tros de carrer, i es fixava un 
rendiment de 3 parcel·les per 180.000 euros, i ara mateix això és mentida, han canviat els 
temps. Pel que fa al Projecte de la Coma, no coincideix amb el Pla Especial, no es pot executar  
un projecte d’urbanització sense el Pla Especial modificat. Això és el que es va fer a 
Torreblanca, es va modificar el Pla Especial i es va fer el Projecte d’Urbanització. 
 
Intervé la Sra. Laura Sanchez qui diu que si els veïns volguessin fer les clavegueres com 
s’havia proposat, com ho farien. Li respon el Sr. Salvador Boada que fins que no es modifiqui 
tot el Pla Especial no es pot executar, hi ha unes parcel·les a la Coma dins del Pla Especial                
que no coincideixen amb el Planejament, primer ens hem de posar d’acord amb el Planejament 
i segon tirar endavant el projecte d’urbanització. 
 
La Sra. Laura Sanchez diu que s’han oblidat de respondre-li el tema de la mobilitat.  Li respon 
el Sr. Alcalde que va ser el Consell Comarcal qui va fer la proposta de retallada del transport, i 
la solució que van plantejar era eliminar la línia dels Caus, i ells van veure que la línia dels 
dissabtes era molt deficitària en gent i per tant eliminant els dissabtes es podria seguir fent la 
línia dels Caus. 
Intervé el Sr. Salvador Martín en relació al tema de l’amortització de la plaça de Policia diu que, 
com ja saben, per amortitzar una plaça s’ha de passar pel Ple; el que passa és que un policia 
ha demanat una Comissió de Serveis i ha marxat del municipi i no s’ha posat a concurs la 
plaça, doncs és una altra manera d’estalviar. A més aquest senyor pot tornar dins d’un mes si 
no li va bé al nou municipi, i amb els policies que tenim cobrim el servei. 
Pel que fa al tema de l’estalvi energètic, diu qure la seva sorpresa va ser que no hi ha auditoria. 
La Sra. Laura Sánchez li diu que dir auditoria “és un dir”, que es tracta d’una diagnosi. El Sr. 
Salvador Martín segueix dient que el que ha fet Sece es tracta d’un inventari, i que ara es farà 
un estudi per veure si és necessari fer aquesta auditoria, potser està tot tant bé que no es 
necessari fer-la. De totes maneres es va mirar que s’estava fent i Sece els va dir que van 
preparar una mena de projecte per presentar a l’ICAEN, ells van començar a remenar papers i 
per sorpresa es van trobar amb una subvenció concedida per 11.857,45 euros per adquisició i 
instal·lació de tecnologies deficients d’enllumenat exterior per façanes d’edificis, però que 
s’hauria d’haver justificat abans del 9 de setembre i ja havia acabat el temps. 
 
La Sra. Laura Sánchez diu que li sorprèn molt que Sece no els digués res quan es van reunir al 
començament de la legislatura. El Sr. Salvador Martín li respon que Sece no en sabia res de 
que ens haguessin concedit la subvenció, que aquesta subvenció va arribar a l’ajuntament 
adreçada a la Sra. Laura Sánchez, i que en aquesta casa ningú en sabia res, per tant aquesta 
subvenció està concedida i perduda. 
La Sra. Laura Sánchez diu que aquest document no ha arribat mai a les seves mans, que si 
anava adreçada a ella és que algú no ha fet la seva feina correctament, i vol saber on ha 
aparegut això.  
Pren la paraula el Sr. Salvador Martín qui diu que a més ara l’ICAEN els ha dit que, al no 
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aprofitar aquesta subvenció ,no ens en donarà cap més de subvenció per aquest tema. 
 
La Sra. Laura Sánchez diu que en aquest estudi, auditoria, diagnosi o com li vulguin dir hi ha 
una proposta d’inversions a fer de cara al futur i a l’estalvi. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i explica que Sece els reclama que dels punts de llum establerts al 
contracte s’ha fet un inventari i n’hi ha 500 de més, i per tant les dades del contracte s’han de 
modificar. S’ha parlat amb Sece també de moure tot el que son les tarifes de doble intensitat 
per baixar el consum, modificar el rellotge mitja hora endavant i mitja endarrere, a més no 
estem d’acord amb les factures del contracte en sí. Tots els contractes s’estan renegociant, el 
de neteja, el de jardineria, dels ascensors, de les antenes, s’està estudiant de canviar l’IVA que 
sigui possible de canviar. L’estalvi no l’estem buscant només en l’enllumenat públic, aquest any 
no hi haurà felicitació de Nadal, el mateix calendari servirà de felicitació, el Terme serà d’una 
altra manera, canviarà, s’està buscant l’estalvi en tot, encara que sigui el més mínim estalvi. 
 
 
Essent les 23 hores i 35 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 
 

 


