ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 31 DE
MARÇ DE 2016

Vacarisses, 31 de març de 2016, 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
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde
Regidors
Olga Serra i Luque, 1ª tinent d’alcalde
Laura Sánchez López, 2ª tinent d’alcalde
María Luisa Santander Aguilar, 3ª tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater
Pere Casas i Ardanaz
Mariana Ríos López
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Salvador Martín i Martín
Anna Maria Singla Sangrà
Pedro Roque Serna González
Juan Pablo Garrido Sánchez

Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.

ORDRE

DEL

DIA

1.- PART RESOLUTÒRIA
1.1.-

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE
FEBRER DE 2016 .

Sotmeses a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la sessió.

A FAVOR

VxV

U.I.PV.

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

1.2.-

PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PATRIMONI DE
DECLARACIÓ DE LA FESTA MAJOR PETITA - FESTIVITAT DE SANT FELIP NERI
COM A FESTA D’INTERÈS LOCAL.

Atès que enguany se celebra el cinquè centenari del naixement de Sant Felip Neri, patró
secundari de Vacarisses.
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Atès que n’Àngel M.Hernández Cardona per encàrrec de mossèn Sebastià Codina i Padrós ha
realitzat tota una investigació per conèixer els orígens de la devoció de Vacarisses per aquest
sant, i que ens trasllada fins al segle XVII.
Atès que al maig del 1979 es va recuperar la Festivitat de Sant Felip Neri per part d’en mossèn
Sebastià Codina i Padrós, després de perdre’s aquesta per l’esclat de la Guerra del 1936-1939,
com figura al número 134 del maig del 79 del Butlletí Balcó de Montserrat, i que gràcies a la
memòria oral podem saber que se celebrava molt abans de l’esmentada guerra.
Atès que el primer programa de Festa Major Petita editat per l’Ajuntament del qual s’ha trobat
document gràfic a l’arxiu municipal és de l’any 1984, durant el govern encapçalat per l’alcalde
Fermí Masana, i és en aquest programa que ja es fa coincidir aquesta festa de Vacarisses amb
la Festivitat de Sant Felip Neri.
Atès que des del 2008, a proposta de la Colla Gegantera de Vacarisses, es va incorporar a la
Festa Major Petita-Festivitat de Sant Felip Neri, uns elements festius que volen marcar identitat
pròpia de Vacarisses, lligats per un fil conductor que els uneix tots plegats. Aquest fil conductor
es tracta d’una llegenda i el nom amb el que s’aglutinen aquests elements festius és “Baixada i
vetlla de la Vaca”.
Vist que des del 2008, la festa és cada vegada més aglutinadora, ja que fins i tot neix una
entitat anomenada Coordinadora d’Entitats de Vacarisses per a la Baixada de la Vaca, que
agrupa diferents entitats del municipi amb un mateix objectiu i que el suport, l’implicació i el
treball constant de totes elles per la festa és molt important, així com el de molts veïns i veïnes.
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 28 d’abril de 2015,
d’iniciar els tràmits per declarar la Festa Major Petita –Festivitat de Sant Felip Neri i Festa de la
Vaca, com a Festa d’Interès Local, i que hi hagut la voluntat de fer coincidir aquest fet amb la
declaració d’aquesta festa, ja que la Festa Major Petita s’esdevé el 26 de maig en honor a
aquest sant.
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia
16 de març de 2016 , va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l’adopció del
següent
ACORD

PRIMER.- Declarar la Festa Major Petita – Festivitat de Sant Felip Neri com a Festa d’Interès
Local.
SEGON.-

Sol·licitar la inscripció de la Festa, al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya,
gestionat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la
Generalitat de Catalunya.

TERCER. - Fer arribar aquest acord a la Coordinadora d’Entitats de Vacarisses per la Baixada
de la Vaca, i a totes les entitats i associacions de Vacarisses.

Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que des de la regidoria de Cultura proposen declarar la
Festa Major Petita, Festivitat de Sant Felip Neri, com a Festa d’Interès Local, seguint el que ja
es va aprovar el mes d’abril de l’any passat quan es va aprovar iniciar els tràmits per fer-ho.
Segueix dient que hi ha hagut la voluntat de fer coincidir aquest fet de la Declaració de Festa
d’Interès Local, Festa de la Vaca, amb la Festa major petita que s’esdevé el 26 de maig i
aquest any es celebren els 500 anys de naixement d’aquest patró secundari de Vacarisses.
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Explica que s’ha fet un treball d’investigació per part del Sr. Angel Hernandez Cardona per
encàrrec del mossèn Sebastià Codina, en el qual es reflecteix que la festivitat es va començar
a celebrar el segle XVII i que, posteriorment , a partir del 84, es va establir de nou la festivitat
durant el govern del Sr. Fermí Masana.
Seguidament llegeix els acords de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Serna qui demana fer una puntualització, doncs creu que es podria
aprofitar l’escrit que es faci a les associacions de veïns informant d’aquest fet per demanar-los
que en prenguin part de la festa.
El Sr. Casas respon que no té constància de que fins ara s’hagués fet, però que aquest any així
ho faran.
Es sotmet a votació essent aprovada per unanimitat.

A FAVOR

VxV

U.I.PV.

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

1.3.-

PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PATRIMONI PER DONAR
SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA COLLA GEGANTERA DE VACARISSES PER
L’ORGANITZACIÓ DE LA XI FIRA DEL MÓN GEGANTER 2017.

Atès que l’Associació Colla Gegantera de Vacarisses, ha manifestat al regidor de Cultura,
Festes i Patrimoni la seva intenció de presentar la Candidatura de Vacarisses per fer la XI fira
del Món Geganter 2017, i a tal efecte sol·licita el suport d’aquest Ajuntament.
Atès que l’associació Colla Gegantera de Vacarisses té una llarga història ja que el passat
2015 van celebrar el seu 30è. Aniversari, i els gegants, en Manel i la Francesca, passegen pels
nostres carrers i pels de moltes ciutats i pobles de Catalunya i arreu, i també tenen un llarg
recorregut en l’organització d’activitats de pública concurrència.
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses i la Regidoria de Cultura, Festes i Patrimoni especialment,
recolza totalment totes aquelles activitats que contribueixin a enriquir la cultura i les tradicions
populars catalanes, que alhora són un impuls per a dinamitzar la vida cultural i social del
territori.
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida el dia 16 de març de 2016
va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Donar suport a la candidatura presentada per la Colla Gegantera de Vacarisses
per organitzar la XI Fira del Món Geganter 2017.

SEGON.-

Donar el suport organitzatiu necessari per a la realització de l’esmentada Fira.
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TERCER. -

Fer arribar aquest acord a l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i a la
Colla Gegantera de Vacarisses.

Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que la Colla Gegantera li ha manifestat a l’ajuntament
la seva intenció de presentar candidatura per organitzar la XI Fira del Món Geganter 2017 , i és
per això que sol·licita el suport de l’ajuntament.
A continuació llegeix la proposta i acords d’aquesta.
Per acabar afegeix que vol agrair a la Colla Gegantera de Vacarisses la voluntat de tirar
endavant aquesta iniciativa que es farà amb molta probabilitat a Vacarisses i que és una
referència de cultura popular catalana arreu dels Països Catalans i per tant serà un
esdeveniment en el que buscaran la participació de tots els vilatans i vilatanes de Vacarisses,
així com entitats, sigui quin sigui el seu espai, ja que caldran moltes mans, col·laboracions i
publicitats. Per tant, des de la corporació municipal, els avancen el seu compromís i implicació
total i absoluta per tirar endavant aquest projecte, no només cultural sinó també de vila ànims,
salut i falera.
Intervé el Sr. Serna qui demana si aquest suport organitzatiu suposarà també alguna despesa.
El Sr. Casas respon que evidentment hi ha una part logística, i caldrà demanar material extern,
per fer un seguit d’activitats juntament amb l’Agrupació de Colles de Gegants de Catalunya,
que també hi donen suport, i la Colla de Gegants de Vacarisses, però encara no li pot dir la
quantitat exacta, doncs aquesta varia en funció de la població.
El Sr. Serna demana de quina partida sortiran els diners.
El Sr. Casas respon que s’haurà de tenir en compte pels pressupostos de l’any vinent.
Intervé el Sr. Boada qui també demana quina despesa suposarà.
El Sr. Casas respon que l’any passat es va celebrar la fira a Puigcerdà i va costar uns 18.000 €,
però cal tenir en compte que Puigcerdà és molt més gran que Vacarisses, a més hi havia una
part que assumia l’Agrupació i a través de subvencions també es va cobrir part d’aquests
diners.
Intervé el Sr. Alcalde qui puntualitza que no s’organitzaria només des de Vacarisses, sinó que
també les colles geganteres d’Ullastrell i Rellinars segurament hi participaran, per tant serà una
acte important que mourà força gent, i tindran el recolzament d’aquestes colles geganteres i els
respectius ajuntaments.
Per altra banda el Sr. Alcalde diu que en l’anterior proposta s’ha despistat i no ha dit que volia
agrair la feina feta per totes les entitats que participen a la Festa Major Petita, com és la colla
de Gegants, els Grallers, l’Esbart, els Diables, el Cor, l’Escola Pau Casals, l’Escola Font de
l’Orpina, les AMPA’s de les dues escoles, els Timbalers, el Museu Arxiu de Vacarisses,
l’Institut, l’AMPA de l’Institut, l’Associació de Joves, el Cul-actiu, l’Escalavaka, el nucli de la CAL
Vacarisses, Cultura i Lleure, l’Escola Municipal de Música, l’Associació de Comerciants,
l’Associació Esportiva Vacarisses Corre, la Barraca d’en Manoix, la Bacatukada i el grup de
Teatre Jove.

Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat.
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ABSTENCIONS

1.4.-

PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’APROVACIÓ
INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, A ENTITATS INSCRITES
AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VACARISSES.

El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l’ article 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei.
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses , publicant
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 , al diari Avui de data del 16.09.2008
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació
definitiva així com el text íntegre del dita Ordenança al Butlletí Oficial de la Província núm. 129
de data 29 de maig de 2008.
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les
corresponents Bases específiques. El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se
subjectarà a l’establert a 124.2 del Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Vist que el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i
atorgament de subvencions ve establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de
les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25
d’octubre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses, de l’Àrea de Servei a les Persones i de l’Àrea de Serveis Territorials, a Entitats
inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, mitjançant procediment
en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2016, el seu contingut s’ajusta a l’establert
als article 124.1 124.3 del Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de
subvencions.
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El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com
preceptuen els articles 26.2 de l’Ordenança general de subvencions, i article 124.3 del Decret
179/1995.
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 16
de març de 2016 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, les qual inclouen les clàusules
particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Servei a
les Persones i a l’Àrea de Serveis Territorials, a Entitats inscrites al Registre
Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, per a l’any 2016, mitjançant
el procediment de concurrència competitiva.

SEGON.-

Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord
i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament i a l’eTauler, pel
termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que es presenti
cap al.legació o reclamació, esdevindran aprovades definitivament amb
caràcter automàtic.

TERCER.-

Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de
l’anunci del BOP.

Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, a
Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses
Article 1
Objecte de la Convocatòria
És objecte de les presents bases l’aprovació conjunta de bases reguladores de l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea de Serveis
Territorials i de l’Àrea de Servei a les Persones de l’Ajuntament , a Entitats inscrites al Registre
Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, amb les denominacions i codis que
segueixen:
Àrea de Servei Territorials
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
⋅
Projectes i activitats de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat que es duguin a terme
en el transcurs de l’any 2016 (medi ambient i sostenibilitat 1/2016)
Servei d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
⋅
Projectes i activitats de la Regidoria d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2016 (comerç 1/2016)

Àrea de Serveis a les Persones

Servei d’Educació
⋅
Projectes i activitats de la Regidoria d’Educació que es duguin a terme en el transcurs de
l’any 2016 (educació 1/2016)
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Servei d’Esports
⋅
Projectes i activitats de la Regidoria d’Esports que es duguin a terme en el transcurs de
l’any 2016 (esports 1/2016)
Servei de Cultura, Festes i Patrimoni
⋅
Projectes i activitats de la Regidoria de Cultura, Festes i Patrimoni que es duguin a terme
en el transcurs de l’any 2016 (cultura, festes,patrimoni 1/2016)
Servei de Joventut
⋅
Projectes i activitats promogudes per Alcaldia, en matèria de Joventut es duguin a terme en
el transcurs de l’any 2016 (joventut 1/2016)
Servei d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat
⋅
Projectes i activitats de la Regidoria d’Acció Social ,Cooperació i Solidaritat que es duguin a
terme en el transcurs de l’any 2016 (acció social 1/2016)
⋅

Projectes i activitats de la Regidoria d’Acció Social ,Cooperació i Solidaritat que es duguin a
terme en el transcurs de l’any 2016 (solidaritat 1/2016)

Servei de Participació Ciutadana
- Projectes i activitats de la Regidoria de Participació Ciutadana que es duguin a terme
en el transcurs de l’any 2016 (participació 1/2016)

Article 2
Requisits que han de reunir els beneficiaris
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Tractar-se d’una entitat privada sense afany de lucre, inscrita en el Registre d’entitats de la
Generalitat de Catalunya.
Estar inscrita en el Registre Municipal d’entitats de Vacarisses(queden excloses aquelles
entitats que estiguin previstes nominativament al pressupost municipal del 2016).
No tenir una revocació total de la subvenció atorgada en l’exercici anterior, en els termes
establerts a l’article 9 d’aquestes bases.
Haver reintegrat la quantitat percebuda no justificada degudament, en cas de tractar-se
d’una entitat amb una revocació parcial de la subvenció atorgada en exercicis anteriors.
Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb l’Hisenda municipal, excepte aquelles entitats que pel seu caràcter n’estiguin
exemptes.

Article 3
Documentació acreditativa dels requisits, que caldrà presentar juntament amb la
sol·licitud.
Els sol·licitants no estaran obligats a presentar els documents que ja es trobin en possessió de
l’Ajuntament de Vacarisses, i que no hagin estat objecte de cap modificació.
⋅
⋅
⋅

Fotocòpia dels Estatuts
Fotocòpia de la inscripció al registre de la Generalitat
Certificat del secretari/a de l’entitat relatiu a la composició de la Junta vigent (veure model
adjunt)
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⋅

Declaració del President/a com a representant legal de l’entitat, on es faci constar(veure
model adjunt):
o

o
o

o

o

Que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases específiques i
clàusules particulars per a sol·licitar i obtenir subvencions per a la realització
d’activitats i serveis en l’àmbit la convocatòria pertinent.
Que totes les dades que consten en la sol·licitud i els documents que
l’acompanyen són certs.
Que es compromet a aportar qualsevol documentació complementària que li
requereixi aquest Ajuntament i a comunicar els canvis que es puguin produir en
la documentació aportada.
Que l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb l’Hisenda Municipal, excepte aquelles entitats que pel
seu caràcter n’estiguin exemptes.
Que no s’han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions o si es pretenen
sol·licitar, a l’Ajuntament o d’altres administracions o ens públics i/o privats per
la mateixa finalitat, fent referència a les quantitats sol·licitades o obtingudes, i
amb el compromís de comunicar a l’Ajuntament de la percepció de qualsevol
ajut tan bon punt es conegui.

Article 4
Quantia de la subvenció
La convocatòria de cada regidoria fixarà necessàriament l’import màxim destinat a les
subvencions convocades i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa.
La quantia total de la subvenció atorgada a cada entitat es determinarà en funció de les
puntuacions de qualificacions dels projectes i activitats presentades.
El valor del punt expressat en euros serà el resultat de dividir l’import consignat a la
convocatòria entre el nombre d’entitats que concorrin a l’esmentada convocatòria, i l’import
resultant es dividirà entre 100 (puntuació màxima que pot obtenir cada entitat).
Import consignat a la convocatòria
---------------------------------------------------------- = x
Nombre d’entitats que sol.liciten subvenció
x
----- = valor punt/euros
100
Si després d’aplicar aquest repartiment no s’esgotés l’import total consignat, l’import sobrant es
podrà repartir en proporció als punts obtinguts.
L’import màxim de la subvenció, en cap cas superarà el 100% del cost de l’activitat i/o import
sol·licitat.
Article 5
Termini, documentació i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en un
termini màxim de 20 dies, a comptar des de la publicació de la convocatòria al BOPB.
Les sol·licituds s’hauran de complimentar mitjançant escrit, adreçat al registre municipal (C.
Pau Casals, 17. 08233 Vacarisses) mitjançant instància o a través del servei e-tram, utilitzant el
certificat d’autenticació digital (IdCAT).
La documentació que cal presentar és la següent:
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o
o
o
o
o
o

Models normalitzats de sol·licitud (fitxes que consten com a Annex 1).
Certificat del secretari/ària (Annex 2).
Declaració del president/a (Annex 3).
Declaració del president/a sobre penals(Annex 4).
Fotocòpia dels estatuts i fotocòpia de la inscripció al registre, tal i com preveu
l’article 3 d’aquestes bases.
Fotocòpia del rebut vigent de la pòlissa de responsabilitat civil, per totes
aquelles entitats organitzadores d’espectacles públics o activitats recreatives,
tal i com preveu l’article 6.2.k) de la Llei 11/2009 de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Article 6
Forma de pagament de la subvenció
El 75% de l’import de la subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida; el 25%
restant s’abonarà un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta serà la
norma general, llevat d’aquells casos en què les clàusules particulars de l’atorgament de
subvencions prevegin que el pagament de les subvencions es realitzarà íntegrament de
manera anticipada a la seva justificació o altres excepcions que pugui contenir.
La forma de pagament serà, com a norma general, mitjançant la transferència bancària.
Article 7
Termini atorgament
Les subvencions s’atorgaran un cop fetes les valoracions dels diversos projectes, i en un
termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds
de subvenció. La manca de resolució expressa , dins d’aquest termini, tindrà caràcter de
desestimació.
L’acceptació de la subvenció s’entendrà efectuada de forma tàcita si transcorregut un mes des
de la notificació de la concessió l’entitat beneficiària no ha manifestat expressament objeccions
al respecte.
Article 8
Termini i documentació necessària per justificar la subvenció
El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l’actuació objecte
de subvenció, finalitza el 31 de gener del 2017 .
La documentació que cal presentar és la següent:
1. Breu memòria explicativa de l’activitat subvencionada (fitxes que consten a l’Annex 5).
2. Les factures que justifiquin l'import subvencionat, les quals hauran de reunir els
requisits següents:
⋅ La data de les factures haurà de ser necessariament de l'any en què s'atorgui la
subvenció o termini a que es refereixin les bases.
⋅ Les factures hauran d’anar obligatòriament a nom de l’entitat beneficiaria de la
subvenció.
⋅ Hauran de fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
⋅ Hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen
les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de
l’expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i
data de l’emissió).
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3. Un exemplar del material gràfic emprat per a la difusió de l’activitat subvencionada que
haurà de contenir el logotip de l’Ajuntament amb una llegenda que indiqui la seva
col·laboració.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el
beneficiari per corregir-la o completar-la en un termini de 10 dies hàbils.
L'Ajuntament, en els casos que consideri escaient podrà acudir a sistemes de comprovació
externs per tal de verificar la correcta aplicació de la subvenció a l’activitat o programa per la
qual s'ha concedit aquesta.

Article 9
Revocació
La manca de presentació de la documentació justificativa de la despesa, en els terminis legals,
portarà implícita la renúncia, total o parcial, a l’ajut i es procedirà d’ofici a la revocació, total o
parcial, de la subvenció atorgada.
La resolució que posi fi al procediment acordarà el reintegrament de la quantitat percebuda no
justificada degudament.
Qui tingui revocada parcialment la subvenció d’exercicis anteriors, podrà acollir-se a la
convocatòria, però l’import màxim de subvenció a atorgar serà proporcional al justificat l’any
anterior.
La revocació total de la subvenció d’exercicis anteriors comportarà la impossibilitat de concórrer
a la convocatòria de l’exercici següent, a no ser que vingui motivat per una causa excepcional,
la qual cosa s’haurà de raonar degudament.

Article 10
Principis d’actuació dels perceptors de la subvenció
Els beneficiaris de subvenció han d’actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de
conducta següents:
-

-

-

Ser de confiança i transparent: S’ha d’actuar de forma clara i transparent i assegurar-se de
que cap de les seves actuacions pot se susceptible de ser interpretada com un engany.
Rebuig exprés del frau, la corrupció i el suborn: En la seva relació amb tercers, incloent les
administracions públiques, no poden oferir ni acceptar regals ni atencions que vagin més
enllà del purament simbòlic o que poguessin ser interpretats com un intent d’influir
indegudament.
Utilitzar actius propis de l’activitat de forma responsable: Utilitzar prudentment i diligent els
recursos de què la pròpia entitat disposa, limitant el seu ús, amb caràcter general, a
propòsits propis de la seva raó social.
Ser responsable fiscalment: No fer ús d’estructures amb el propòsit d’ocultar informació a
les administracions tributàries.
Establir relacions amb tercers de forma clara: En les relacions en l’àmbit públic, es
prohibeix expressament la utilització d’informació enganyosa o falsejada amb el propòsit
d’obtenir subvencions, desgravacions o altre tipus d’ajuts o avantatges.
Protegir a les persones: Compromís a protegir els drets humans de totes les persones amb
qui l’entitat es relacioni, d’aquells qui col·laborin amb el beneficiari de la subvenció i
d’aquests qui es vegin afectats per la seva activitat. Rebutjar de manera expressa l’abús
d’autoritat i l’assetjament, qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com conductes que
puguin generar un tracte intimidatori, ofensiu o hostil. Igualment, rebutjar de manera
expressa la discriminació per raó de gènere, raça, discapacitat, orientació sexual, creences
religioses, opinions polítiques o per qualsevol altra circumstància, com l’edat, que pugui ser
causa de discriminació.
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Article 11
Altres obligacions dels perceptors de subvenció
En compliment de l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica
del menor, amb la modificació operada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, quan el projecte
subvencionable comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte
habitual amb menors d’edat, les entitats beneficiàries acreditaran que les persones que treballin
en el projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i indemnitat sexual. L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser causa de revocació,
sens perjudici d’altres conseqüències que legalment se’n derivin. Per tal d’acreditar que s’ha
dut a terme aquesta comprovació, les entitats beneficiàries hauran de signar una declaració
responsable en què manifestin disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar
que les persones que participin en el projecte no han estat condemnades per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona
adscrita al projecte, es compromet a aportar una nova declaració responsable. El contingut
d’aquesta declaració responsable i les certificacions negatives de què disposi l’entitat
beneficiària, seran vigent durant un any, amb el benentès que si té coneixement d’algun cas de
condemna per sentència ferma per delictes esmentats, està obligada a comunicar a
l’Ajuntament aquesta circumstància de manera immediata.
Les entitats han de remetre’s al Reglament d’Usos Lingüístics, de l’Ajuntament de Vacarisses,
en tots aquells preceptes que siguin d’aplicació.
En aplicació del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, els
perceptors de les subvencions que esdevinguin obligats tributaris a què es refereix l’article 31.2
del precitat Reglament, hauran d’incloure en la declaració anual d’operacions, les subvencions
percebudes quan hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent.
Els beneficiaris de les subvencions, en ésser persones jurídiques, si són perceptors per import
superior a 10.000,00 euros, resten obligats a facilitar a l’Ajuntament la informació relativa a les
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques d’acord
amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Article 12
Obligacions de l’Ajuntament
Conforme preveu l’article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un
import igual o superior a 3.000,00 euros, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
L’Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de
les subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions per tal de donar compliment a
l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions. D’acord amb la
Disposició transitòria de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, durant el primer semestre de 2016, el subministrament d’informació
s’efectuarà trimestralment i a partir de juliol de 2016 mensualment.
Tanmateix, l’Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l’activitat
subvencions, en el termes previstos a l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Conforme l’article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs,
l’Ajuntament, en la tramesa d’informació, regulada al Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre,
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques declararà totes les subvencions atorgades,
sense cap límit de quantia.
D'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la
finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol
III de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Article 13
Aplicació supletòria
En tot el que no es prevegi a les clàusules particulars que s’adjunten, els serà d’aplicació
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, en tot allò que no
contravingui la Llei General de Subvencions i normativa de desenvolupament.
MEDI AMBIENT
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes
mediambientals.
CODI: medi ambient 1/2016
Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria la subvenció per a projectes mediambientals que es duguin a
terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2016.
Article 2
Programes subvencionables
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes mediambientals els que duguin a
terme les entitats ambientals inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
Vacarisses, l’objecte social de les quals sigui conèixer i millorar l’entorn natural, alhora que:
2.1 Potenciar criteris de sostenibilitat perquè entenem que constitueixen una estratègia que
coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació
econòmica actual.
2.2 Estimular la cooperació i col·laboració entre entitat i ajuntament, per tal de potenciar
estratègies de sensibilització, comunicació i educació que aconsegueixin la complicitat dels
ciutadans en la implementació de les polítiques ambientals locals.
S’admetrà un únic projecte per entitat sol·licitant.
Article 3
Crèdits pressupostaris
Les subvencions a atorgar aniran a càrrec del grup de programa 172 concepte 480, del
pressupost municipal de 2016, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la dotació que
derivi de l’acte de convocatòria. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent.
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Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Interès general del projecte per al municipi
Fins a 60 punts
- Activitats de sensibilització ambiental adreçades a les escoles del municipi.
- Activitats adreçades al coneixement del territori, la flora i/o la fauna.
- Caràcter innovador del projecte ambiental.
Nivell d’autofinançament de les activitats
- Nivell d’autogestió.
- Disponibilitat de recursos propis.
- Disponibilitat de recursos externs.

Fins a 20 punts

Interès ambiental o arrelament de l’entitat en el territori
Fins a 20 punts
- Número de socis.
- Participació i col·laboració de l’entitat en activitats festives organitzades des de
l’Ajuntament (Dia Mundial del Medi Ambient, Festa Major...).
Total punts

100 punts

Article 5
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per:
- Regidor/a de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vacarisses
- Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari.
Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent, tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i
en el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a de Medi Ambient i Sostenibilitat.

COMERÇ
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de
dinamització del comerç.
CODI: Comerç 1/2016
Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes de dinamització del comerç que es
duguin a terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2016.
Article 2
Programes subvencionables
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes de dinamització del comerç els que
duguin a terme les entitats de comerciants inscrites al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions de Vacarisses que l’objecte social de les quals vagi encaminat a la promoció del
teixit comercial i què duguin a terme, les activitats següents:
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2.1 Activitats de dinamització comercial
Article 3
Crèdits pressupostaris
Les subvencions a atorgar aniran a càrrec del grup de programa 430 concepte 480 del
pressupost municipal de 2016, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la dotació que
derivi de l’acte de convocatòria. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent.
Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:

Interès general del projecte per al municipi
fins a 20 punts
- Assistència de persones a l’activitat
- Activitats adreçades al coneixement del comerç
- Transcendència extramunicipal
- Caràcter innovador
Nivell d’autofinançament de les activitats
fins a 10 punts
- Nivell d’autogestió
- Disponibilitat de recursos propis
- Disponibilitat de recursos externs
Creació de xarxa
fins a 25 punts
- Cooperació entre entitats
- Participació en òrgans municipals de participació
- Coordinació del projecte amb les activitats del municipi
Impacte social o arrelament de l’entitat en
fins a 40 punts
el territori
- Número de socis
- Accions adreçades a tots els comerços del municipi
- Participació de l’entitat en la vida cultural/social/festiva del municipi
- Activitats gratuïtes, dins la programació anual de la Regidoria de Comerç
Altres
fins a 5 punts
Total punts
100 punts

Article 5
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per:
-Regidor/a d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Vacarisses
-Tècnic/a de Comerç de l’Ajuntament de Vacarisses
-Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a.
Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a d’Indústria, Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme.
EDUCACIÓ
Clàusules particulars per a l'atorgament de subvencions destinades a projectes
d'educació.
CODI: educació 1/2016
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Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes i activitats de suport educatiu que
es duguin a terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2016.
Article 2
Programes subvencionables
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén per projectes subvencionables de suport educatiu,
els que duguin a terme les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de
Vacarisses, que l’objecte social de les quals sigui de caire educatiu i que duguin a terme les
activitats següents:
2.1.Activitats de suport educatiu
Article 3
Crèdits pressupostaris
Les subvencions a atorgar aniran a càrrec del grup de programa 321 i concepte 480 del
pressupost municipal de 2016, d'acord amb la disponibilitat pressupostària i la dotació que
derivi de l'acte de convocatòria. Tanmateix el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent.
Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:

Interès general del projecte per a la
fins a 16 punts
comunitat educativa del municipi
- Assistència de persones a l'activitat
- Participació dels diferents sectors implicats en l'educació
- Activitats educatives d'abast municipal
- Transcendència de l'activitat com a eina que complementi l'educació de la persona
- Dèficit d'activitats anàlogues
Nivell d'autofinançament de les activitats
fins a 8 punts
- Disponibilitat de recursos propis
- Disponibilitat de recursos externs
Impacte social o arrelament de l'entitat en
fins a 76 punts
el territori
- Número de socis
- En el cas d'estar vinculada a un centre escolar no municipal, nombre d’alumnes
- Participació de l'entitat en la vida cultural/social/festiva del municipi
Total punts
100 punts

Article 5
Composició nominal de la Comissió Qualificadora
La Comissió Qualificadora estarà formada per:
-Regidor/a d'Educació de l'Ajuntament de Vacarisses
-Tècnic/a d'Educació de l'Ajuntament de Vacarisses
-Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a
Article 6
Òrgan competent
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L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a d’Educació.
ESPORTS
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes
d’esports.
CODI: esports 1/2016
Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a la promoció, projectes i activitats de difusió de
l’esport que es duguin a terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2016.

Article 2
Programes subvencionables
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes de promoció i difusió de l’esport, els
que duguin a terme les entitats esportives inscrites al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions de Vacarisses sense afany de lucre, que l’objecte social de les quals vagi
encaminat al foment de l’esport i que duguin a terme algun dels següents subprogrames:
2.1. Organització de sessions que tenen per objectiu l’ensenyament d’activitats físiques i/o
formació d’agents esportius.
2.2. Organització curses, torneigs, lligues, trobades o campionats esportius oficials o
amistosos.
2.3. Organització de programes d’activitats físiques no competitives que tenen que objectiu la
millora de la salut i l’ocupació del temps lliure.
2.4. Organització, promoció i desenvolupament de escoles esportives i esport extraescolar.
2.5. Promoció de l’esport de caràcter social.
2.6. Promoció de l’esport per dones.
2.7. Promoció de l’esport per gen gran.
2.8. Col·laboració amb la regidoria d’esports en l’organització dels actes esportius que
organitza directament l’Ajuntament: curses de festa major, festa major petita, crossos escolars,
campionats de caràcter lúdic.
Article 3
Crèdits pressupostaris
Les subvencions a atorgar aniran a càrrec del grup de programa 341 i concepte 480 del
pressupost municipal de 2016, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que
derivi de l’acte de convocatòria. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent.
Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Promoció de les activitats esportives
adreçades a
- Infants
- Adolescents
- Dones
- Adults
Número de participants en l’activitat

fins a 20 punts

fins a 10 punts
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- 0 a 50
- 51 a 100
- 101 a 300
Promoció dels programes i activitats que
fins a 10 punts
tinguin com objectiu la difusió del esport
dintre i fora del poble
- Més de 5 programes
- 3 programes
- 1 programes
Estímul de la participació i difusió de
fins a 10 punts
l’esport local
- Publicitat gràfica
- Publicitat sonora
- Publicitat audiovisual
Activitat de caràcter obert
fins a 10 punts
Desenvolupament de la gestió i
fins a 10 punts
autofinançament de la proposta esportiva
Es valorarà que el projecte o activitat aconsegueixi altres formes de finançament (Fins a un
màxim de 10 punts si el nivell d’autofinançament supera el 50%).
Qualitat i coherència en la programació
fins a 20 punts
esportiva durant tot l’any
Es valorarà individualment cada projecte o activitat atenent a les seves característiques i
especificitats, l’adequació amb els objectius generals de l’àrea que concedeix les subvencions
i el seu caire d’activitat amb un interès esportiu general. S’analitzaran els objectius previstos i
el pressupost del programa, així com la trajectòria de l’entitat respecte a anys anteriors i la
qualitat de la proposta. També l’adequació i coherència de la quantitat sol·licitada amb l’import
necessari per a dur a terme l’activitat.
Responsabilitat social dels projectes
fins a 10 punts
presentats ofertant places en les seves
activitats per a persones del municipi
derivats de Serveis Socials
Es valorarà el nombre de places que es reservin a cost zero per a l’Ajuntament amb la finalitat
de destinar-les a les persones que des de Serveis Socials considerin oportú. La reserva
d’aquestes places no implica que necessàriament s’hagin de cobrir , ja que la derivació anirà en
funció de les necessitats detectades pels Serveis Socials.
Per a l’oferta de fins a un 2% de les places ofertades en les seves activitats: 2 punts
Per a l’oferta del 3 al 6% de les places ofertades en les seves activitats: 4 punts
Per a l’oferta del 7 al 10% de les places ofertades en les seves activitats: 6 punts
Per a l’oferta de l’11 al 14% de les places ofertades en les seves activitats: 8 punts
Per a l’oferta del 15% o superior de les places ofertades en les seves activitats: 10 punts

Article 5
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per:
- Regidor/a d’Esports de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a d’Esports de l’Ajuntament de Vacarisses
- Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a.
Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a d’Esports.
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CULTURA, FESTES I PATRIMONI
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de
cultura
CODI: cultura 1/2016
Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes i activitats de difusió de la cultura
que es duguin a terme en el municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2016.
Article 2
Programes subvencionables
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes de difusió de la cultura, els que duguin
a terme les entitats culturals inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
Vacarisses, que l’objecte social de les quals sigui de caire cultural i que duguin a terme les
activitats següents:
2.1 Difusió de la cultura al municipi de Vacarisses.
Article 3
Crèdits pressupostaris
Les subvencions a atorgar aniran a càrrec del grup de programa 334 i concepte 480 del
pressupost municipal de 2016, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la dotació que es
derivi de l’acte de convocatòria. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent.
Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Interès general del projecte per al municipi
fins a 20 punts
- Assistència de persones a l’activitat
- Dèficit d’activitats anàlogues
- Caràcter innovador de la proposta
Nivell d’autofinançament del projecte
fins a 20 punts
- Nivell d’autogestió del projecte
- Disponibilitat de recursos propis
- Disponibilitat de recursos externs
Creació de xarxa
fins a 20 punts
- Cooperació entre entitats per a dur a terme el projecte
- Coordinació del projecte amb la resta d’activitats del municipi
Impacte social o arrelament de l’entitat en
fins a 20 punts
el territori
- Número de socis de l’entitat
- Número d’activitats que fan durant l’any obertes a tothom
- Intercanvis culturals amb/en altres poblacions d’arreu
- Participació de l’entitat en activitats organitzades per altres a Vacarisses
Altres valoracions
fins a 20 punts
- Concreció del projecte
- Projectes amb activitats relacionades amb la llengua i la cultura catalana
- Altres valoracions de la regidoria
Total punts
100 punts
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Article 5
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per:
- Regidor/a de Cultura, Festes i Patrimoni de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a de Cultura de l’Ajuntament de Vacarisses
- Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a.
Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció serà el/la regidor/a de Cultura, Festes i Patrimoni.
JOVENTUT
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes juvenils
CODI: joventut 1/2016
Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes juvenils que es duguin a terme en el
municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2016.
Article 2
Programes subvencionables
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes juvenils aquells que duguin a terme
les entitats de joves de Vacarisses inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
Vacarisses i que el seu objecte social, que consta als estatuts, les declari com a juvenils.
Article 3
Crèdits pressupostaris
Les subvencions a atorgar aniran a càrrec del grup de programa 339 concepte 480 del
pressupost municipal de 2016, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la dotació que
derivi de l’acte de convocatòria. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent.
Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Interès general del projecte per al municipi
- Assistència de persones a l’activitat
- Transcendència municipal
- Dèficit d’activitats anàlogues
- Caràcter innovador de l’activitat
Nivell d’autofinançament del projecte
- Nivell d’autogestió de l’activitat
- Disponibilitat de recursos
- Racionalització de la despesa
Creació de xarxa
- Cooperació entre entitats per a dur a terme l’activitat
- Coordinació del projecte amb les activitats del municipi
Impacte social o arrelament de l’entitat en
el territori

fins a 20 punts

fins a 20 punts

fins a 20 punts

fins a 25 punts
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- Número de socis/es de l’entitat
- Número d’activitats que fan durant l’any obertes a tothom
- Intercanvis culturals amb/en altres poblacions d’arreu
- Participació de l’entitat en la vida cultural/social/festiva del municipi
Altres valoracions
fins a 15 punts
- Nivell de concreció del projecte
- Activitats relacionades amb la llengua i la cultura catalana
- Activitats relacionades a promocionar la joventut
Total punts
100 punts

Article 5
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per:
- L’alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament de Vacarisses
- Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a
Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent, tant de l’aprovació de la convocatòria, com de la resolució d’atorgament, i
en el seu cas de la revocació de la subvenció serà l’alcalde.

ACCIO SOCIAL
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes d’acció
social
CODI: acció social 1/2016
Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes, activitats o programes adreçats a la
prevenció, informació i sensibilització de problemàtiques socials que es duguin a terme en el
municipi de Vacarisses i durant el transcurs de l’any 2016.
Article 2
Programes subvencionables
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes d’acció social, les activitats que duguin
a terme les entitats inscrites al Registre Municipal d’entitats i Associacions de Vacarisses i el
seu objecte social es trobi constituït per alguna de les activitats següents:
2.1 Activitats per millorar la salut i benestar de les persones i famílies
2.1. Activitats que millorin la interrelació i /o integració entre persones especialment dels
col·lectius més desfavorits
Article 3
Crèdit Pressupostari
Les subvencions a atorgar aniran a càrrec del grup de programa 231 i concepte 480 del
pressupost municipal de 2016, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que
es derivi de l’acte de convocatòria. Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb
subjecció a la normativa vigent.
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Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Interès general del projecte al municipi
fins a 25 punts
- Assistència de persones a l’activitat
- Dèficit d’activitats anàlogues al municipi
- Caràcter innovador
Creació de xarxa
fins a 25 punts
- Col·laboració en programes, projectes i activitats organitzades per l’ajuntament
- Cooperació amb entitats del municipi
- Coordinació del projecte amb les activitats del municipi
Nivell d’autofinançament de les activitats
fins a 5 punts
- Una part de l’activitat és finançada amb propis
- El 100% és finançada amb propis
- Entitat compta amb recursos externs
Valors socials
fins a 45 punts
- Promoció de la igualtat, llibertat, drets humans, respecte a la diversitat, participació activa i
solidaritat
- Promoció de les persones i comunitat
- Accessibilitat a persones amb discapacitat
- Lluita contra la pobresa i exclusió social
Total punts
100 punts

Article 5
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per:
-Regidor/a d’Acció Social, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vacarisses
-Tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vacarisses
-Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a
Article 6
Òrgan competent
L’Òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament i en
el seu cas revocació de la subvenció serà el/la regidor/a d’ d’Acció Social, Solidaritat i
Cooperació

SOLIDARITAT
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes de
cooperació internacional per al desenvolupament
CODI: solidaritat 1/2016
Article 1
Objecte
És objecte de la convocatòria, la subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament
en l’àmbit internacional que es duguin a terme des del municipi de Vacarisses i durant el
transcurs de l’any 2016.
Article 2
Programes subvencionables
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Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per projectes de cooperació al desenvolupament en
l’àmbit internacional els que duguin a terme les entitats de cooperació inscrites al Registre
municipal d’entitats i Associacions de Vacarisses, que l’objecte social de les quals duguin a
terme les activitats següents.
2.1 Es donarà prioritat als projectes localitzats en països amb un Índex de
Desenvolupament Humà baix o mitjà
2.2 Que vagin destintats a l’educació, formació, i aspectes que millorin la situació sòciosanitària, amb la promoció i el desenvolupament de persones i comunitats
2.3 Els beneficiaris/es dels projectes han de ser persones i comunitats de països
empobrits, especialment aquells grups que es troben en situacions de major
precarietat, com solen ser, dones, nenes, infància i població indígena
2.4 Que facin treball de sensibilització i/o educació a la població del municipi de
Vacarisses, i prevegin accions destinades a informar a la ciutadania de Vacarisses dels
propis projectes, del seu curs i de la realitat del seu entorn, i també a fomentar els
valors de solidaritat
2.5 Aquelles entitats que portin a terme acolliments o intercanvis amb el països empobrits
es valorarà la participació en activitats del municipi, i l’intercanvi amb la població del
municipi receptor
2.6 Hi haurà d’haver una participació activa de ciutadans i ciutadanes de Vacarisses en el
projecte
2.7 Els projectes s’han de desenvolupar dins un context de democràcia i respecte pels
drets humans. No s’acceptaran els projectes que tinguin un caràcter excloent amb
relació a gènere, ètnia, ideologia, religió o qualsevol altra restricció de la condició
humana. A excepció d’aquells projectes especialment afectats: dones, infants,
discapacitats, refugiats, poblacions indígenes i d’altres
Article 3
Crèdits pressupostaris
Les subvencions a atorgar aniran a càrrec del grup de programa 231 i concepte 480 del
pressupost municipal de 2016, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que
es derivi de l’acte de la convocatòria.
Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa vigent.
Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Fins a 40 punts
Potenciació d’accions encaminades al
desenvolupament de col·lectius o països
receptors que impliquin autogestió
-La subvenció no genera dependència
-Equipaments medioambientals i sòcio-sanitaris
- Accions que siguin sostenibles en el temps
Nombre de beneficiaris/es
Fins a 20 punts
-Nombre de beneficiaris
-Col·lectiu desfavorit: dones, infants, joves, gent gran, refugiats
-Es valorarà que els beneficiaris estiguin implicats en elaboració i execució del projecte
Valoració de la sensibilització realitzada
Fins a 30 punts
-Coordinacions amb altres entitats i treball en xarxa
-Implicació de l’entitat i contrapart en tasques de sensibilització
-Treball de divulgació i ressó del projecte al municipi
Valoració de la contrapart
Fins a 10 punts
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-Contrapart consolidada i amb capacitat de gestió
-Relació consolidada entre entitat i contrapart
-Contrapart formada per alguns dels beneficiaris dels projectes organitzats

Total punts

100 punts

Article 5
Composició nominal de la comissió qualificadora
La comissió qualificadora està formada per
- Regidor/a d’Acció Social, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vacarisses
- Tècnic/a de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vacarisses
-Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a
Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i en
el seu cas revocació de la subvenció serà el/la regidor/a d’Acció Social, Solidaritat i
Cooperació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a festes majors i
activitats entitats veïnals de Vacarisses.
CODI: Participació Ciutadana 1/2016
Article 1
Objecte de la convocatòria
És objecte de la convocatòria la subvenció per a Festes majors i altres activitats de les entitats
veïnals, és a dir associacions de veïns, de Vacarisses que es duguin a terme en el transcurs de
l’exercici de 2016 i que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels vilatans i vilatanes de
Vacarisses, des d’una perspectiva de treball comunitari i foment de la participació ciutadana.
Article 2
Programes subvencionables
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per entitats veïnals de Vacarisses, aquelles
associacions/agrupacions de propietaris i/o veïns de Vacarisses que estiguin degudament
inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.
S’entén per programes subvencionables els projectes de les entitats per l’exercici 2016 que
recullin els següents tipus d’activitats:
2.1.Activitats que es duguin a terme dins els àmbits d’actuació de cada entitat veïnal en el cas
de les Festes majors i altres activitats puntuals al marge de la Festa major.
2.2.Activitats continuades durant l’any.
2.3.Activitats que fomentin la participació i/o col·laboració amb altres entitats, organismes
participatius o amb el propi Ajuntament.
També és tindrà en compte les despeses de funcionament de la pròpia entitat i la seva seu
social.
Article 3
Crèdits pressupostaris
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L’import de la subvenció a atorgar mitjançant la present convocatòria anirà a càrrec del grup de
programa 924 i concepte 480 del pressupost municipal de 2016, d’acord amb la disponibilitat
pressupostària i la dotació que derivi de l’acte de convocatòria.
Article 4
Barems per a la valoració de les subvencions
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
Festes majors i activitats puntuals al
fins a 25 punts
marge de la Festa major que es portin a
terme durant l’any 2016.
- Festes majors que comptin amb la participació del conjunt d’agents culturals del municipi.
- Festes majors amb activitats destinades al públic infantil i/o juvenil.
- Festes majors amb activitats culturals i/o esportives.
- Festes majors amb activitats considerades d’interès i innovadores.
- Festes majors que potenciïn activitats de caràcter intergeneracional.
Activitats continuades durant l’any 2016.
Fins a 40 punts
- Abast de les activitats pel conjunt del municipi.
- Activitats conjuntes entre diferents entitats del municipi.
- Activitats destinades al públic infantil i/o juvenil.
- Activitats que aportin oferta formativa, esportiva, cultural i/o de conservació del medi ambient.
- Activitats que fomentin el coneixement del territori i la llengua i cultura catalana.
- Activitats destinades a la millora de la cohesió social i al foment de la convivència.
- Utilització de les TIC per la difusió de les activitats de l’entitat.
- Incorporació d’activitats i esdeveniments amb aspectes innovadors o de nova
implementació al municipi.
Activitats que fomentin la participació.
Fins a 20 punts
- Activitats que fomentin la participació i/o col·laboració en comissions, consells i/o organismes
participatius.
- Activitats que fomentin la col·laboració amb diferents actes o esdeveniments organitzats per
l’Ajuntament.

Addicionalment, per tal de ser corresponsables amb l’esforç organitzatiu i d’implicació d’una
entitat en el desplegament d’activitats permanents durant tot l’any, es vol contribuir
simbòlicament a les despeses de funcionament vinculades a aquestes activitats en la seva seu
social, atorgant per aquest concepte fins un màxim de 15 punts.
Total punts: 100 punts
Article 5
Composició nominal de la Comissió qualificadora
La comissió qualificadora estarà formada per:
Regidor/a de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vacarisses
Tècnic/a de Participació Ciutadana en funcions de l’Ajuntament de Vacarisses
Secretari/a de la corporació que actuarà com a secretari/a.
Article 6
Òrgan competent
L’òrgan competent, tant de l’aprovació de la convocatòria com de la resolució d’atorgament, i
en el seu cas revocació de la subvenció, serà el/la regidor/a de Participació Ciutadana.
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Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que, després de les comissions informatives, els va
fer arribar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament
de Vacarisses, que és el que han d’aprovar en aquesta proposta. Comenta que els tècnics han
treballat molt per simplificar les fitxes, tant d’aprovació com de justificació, per a que la gent ho
tingui més fàcil
Intervé el Sr. Gibert qui explica que el seu equip de govern va modificar aquest Reglament, pel
que fa a les entitats veïnals, doncs els va semblar que el sistema no era ni fàcil ni assequible
per les entitats, i per tant ara per coherència hi votaran en contra.
Pren la paraula el Sr. Boada qui, adreçant-se al Sr. Salamé, li demana si s’ha informat a les
associacions de veïns d’aquests canvis.
El Sr. Salamé respon afirmativament i afegeix que, fins i tot, es va fer un petit canvi a petició
d’ells. Adreçant-se al Sr. Gibert li diu que no entén perquè a algunes entitats els ho posaven
més fàcil que a d’altres, i posa com a exemple que se li poden donar 20 € a un nen per a que
faci el que vulgui i ens ho expliqui després,o bé, li podem demanar què farà i després donar-li
els diners, explicat d’una manera molt simplificada.
El Sr. Gibert respon que amb el seu sistema també hi havia un control, però que podia haver-hi
alguna entitat que no fes bé les coses. Afegeix que el canvi que van fer ells va agradar a la
majoria d’entitats.
El Sr. Salamé respon que es tractava d’una assignació directa i per tant és evident que els
agradés.
El Sr. Gibert respon que només intentaven facilitar que les entitats poguessin fer coses, perquè
cada vegada costa més fer coses, i que no és ben be com ha dit de que els donaven 20 € per
fer el que volguessin.
El Sr. Salamé diu que ja ha dit que es tractava d’una explicació simplificada, però que l’esperit
és aquest.
Pren la paraula el Sr. Casas qui, adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que això de que les bases
eren exactament iguals que l’altra vegada no és ben be així, doncs almenys en Esports i
Cultura han canviat els barems que hi havia fins ara, igual que el fet d’afegir el criteri de
persones en exclusió social per tal que això pugui repercutir a nivell de subvenció a les entitats.
Pel que fa a Cultura, creuen que s’ha de donar suport a aquelles entitats que al cap de l’any
porten moltes activitats i participen en moltes d’altre, s encara que no les hagin organitzat ells,
doncs creuen que és la manera més justa de donar suport a totes les entitats, per això ha
volgut puntualitzar que ells han canviat el plantejament i perquè creien que el que s’havia fet no
era correcte.
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

VxV

U.I.PV.

A FAVOR
EN CONTRA

X

MOVEM

PSC

ERC

X

X

X

X

ABSTENCIONS
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1.5.-

PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’APROVACIÓ
INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE L’ AJUNTAMENT DE VACARISSES.

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2014 va aprovar
inicialment el REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’ AJUNTAMENT DE
VACARISSES , el qual va esdevenir aprovat definitivament, amb caràcter automàtic, després
d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que es presentés cap
al·legació.
En data 26 de setembre de 2014 i 23 de setembre de 2014 respectivament, la Generalitat de
Catalunya i l’Administració de l’Estat varen rebre la notificació relativa a l’acord d’aprovació
definitiva del Reglament i de la còpia íntegra d’aquest, havent expirat el termini previst a l’article
65.2 de la LRBRL, en data 14 d’octubre de 2014 i 10 d’octubre de 2014 respectivament.
Tanmateix es va fer públic l’acord d’aprovació definitiva, així com del text íntegre de dit
Reglament, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 27
d’octubre de 2014, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia 15 d’octubre de 2014 i a la Web
municipal el dia 29 d’octubre de 2014, i en data 3 de novembre de 2014 fou publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6741, la referència del BOP on es va fer la
publicació municipal anteriorment esmentada.
Els articles 19.1.1 i 24.2.j) del vigent Reglament són del contingut literal següent:
“Article 19. L’audiència pública
1.1. L’alcalde/essa, si s’escau, en convocarà una al principi de la legislatura per presentar el
programa d’actuació municipal i les ordenances municipals a excepció de les ordenances
fiscals, amb una antelació mínima de 15 dies abans del Ple Municipal que ho ha d’aprovar.
Presidirà les sessions l’alcalde/essa, que podrà delegar en qualsevol regidor/a. Actuarà com a
secretari per aixecar acta dels acords, si s’escau, el de la Corporació o persona en qui delegui.
Article 24. El Consell de Vila
2. j) Conèixer el PAM (Pla d’Actuació Municipal), si s’escau, durant el primer any de legislatura.”
El Pla d’actuació Municipal (PAM) recull el conjunt de projectes i actuacions que un govern té
previst desenvolupar durant un mandat. Aquest, és el mitjà pel qual la ciutadania coneix en tot
moment el treball del govern, i ha de representar un compromís de transparència i bon govern.
Suprimir el ‘si s’escau’ tant al punt 1.1 de l’article 19, com al punt 2.j de l’article 24 del
Reglament de Participació Ciutadana, fa d’obligat compliment aquest exercici de transparència i
tanca la porta a possibles reinterpretacions del reglament.
Vist que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals implica,
d'acord amb el previst als articles 63 a 66 del ROAS, l’aprovació inicial, la submissió a
informació pública de l’expedient, i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el vot de la
majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança o reglament. Per a
l’aprovació de modificacions d’ordenances i reglament s’ha de seguir el mateix procediment.
En el mateix sentit s’expressa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, el qual en el seu apartat c) disposa que les ordenances i reglaments s’entendran
aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, al·legació
o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient .
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Tanmateix, en compliment de l’article 10.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, la versió consolidada del text del Reglament que
incorpori la modificació, una vegada aprovada definitivament, es farà pública al Portal de la
Transparència.
L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora
de les bases del règim local.
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia
16 de març de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar inicialment la modificació del REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE L’ AJUNTAMENT DE VACARISSES, en el sentit d’eliminar
l’expressió “si s’escau” dels articles 19.1.1 i 24.2.j), de manera que restaran amb
el següent redactat:

“Article 19. L’audiència pública
1.1. L’alcalde/essa, si s’escau, en convocarà una al principi de la legislatura per presentar el
programa d’actuació municipal i les ordenances municipals a excepció de les ordenances
fiscals, amb una antelació mínima de 15 dies abans del Ple Municipal que ho ha d’aprovar.
Presidirà les sessions l’alcalde/essa, que podrà delegar en qualsevol regidor/a. Actuarà com a
secretari per aixecar acta dels acords el de la Corporació o persona en qui delegui.
Article 24. El Consell de Vila
2. j) Conèixer el PAM (Pla d’Actuació Municipal) durant el primer any de legislatura.”

SEGON.-

Exposar al públic, per termini de trenta dies hàbils, el text de la modificació del
Reglament objecte de l’aprovació inicial, inserint anuncis al BOPB, al DOGC, a
la pagina web municipal , al taulell d’edictes municipals , a l’eTauler i al Diari
Ara, l’expedient administratiu durant aquest període podrà ser examinat i
presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions que es considerin
convenients a la seu de les oficines de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials suara esmentades. En el cas que no es presentin reclamacions durant
el període d’exposició publica, el present acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de resolució expressa.

TERCER.-

L'aprovació definitiva de la modificació del Reglament s'anunciarà al Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament , a la Web municipal, a l’eTauler i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del Butlletí Oficial de la Província on s'hagi publicat íntegrament la
modificació del text, la qual entrarà en vigor quan s'hagi publicat completament el
text de la modificació i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a
l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local. Tanmateix, en
compliment de l’article 10.1.a) de la Llei 19/2014, es publicarà al Portal de la
Transparència la versió consolidada del Reglament.

QUART.-

Aprovat amb caràcter definitiu, la corporació municipal disposa de quinze dies
per trametre la certificació d’acord d’aprovació definitiva del reglament i còpia
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íntegra i fefaent d’aquest al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern a
Barcelona.
Pren la paraula el Sr. Salamé, qui explica que es tracta d’un reglament aprovat durant l’anterior
legislatura, per tant vol agrair la feina feta al Sr. Martí Llorenç, però que tot i estar aprovat el
van posar ells en funcionament l’altre dia amb l’audiència pública en la que van presentar els
pressupostos. Aprofita per agraïr al Sr. Serna que fos present en aquesta audiència.
Segueix dient que modifiquen dos articles que en el seu dia ja van lluitar per canviar, doncs
apareix l’expressió “si s’escau” i consideren que és una porta oberta a fer el que es vulgui o,
més aviat a “no fer”, com en aquests dos anys. Explica que un d’aquests articles parla sobre
una audiència pública que convocarà l’alcalde el primer any de legislatura per presentar el PAM
i les ordenances no fiscals i l’altre article parla de la necessitat d’elaborar el PAM, i en tots dos
hi havia un “ si s’escau” que pot portar a que no s’escaigui, i per tant ho han volgut evitar, i que
l’elaboració del PAM i la seva exposició pública siguin d’obligat compliment.
Intervé el Sr. Serna qui vol aclarir que en l’article 19, hi continua sortint un “si s’escau” . Afegeix
que hi voten a favor.
El Sr. Salamé comenta que hi ha dos “si s’escau” en l’article i que per error només n’han tret
un.
El Sr. Boada comenta que aquest reglament van tardar tres anys en aprovar-lo, en part per a
que fos consensuat i es fessin totes les consideracions que creguessin convenient, doncs el Sr.
Masana mateix va venir a parlar amb el Secretari en varies ocasions per aquest tema. Per tan,t
encara que ara tinguin tota la raó del mon, canviar ara dos articles sense consultar amb els
regidors de la oposició no és la manera de fer les coses.
El Sr. Salamé diu que no sap si van ser tres anys o no, però que van haver varies jornades en
les que cada vegada hi havia menys gent, fins que a la última jornada en la que van treballar-hi
només hi van anar la Sra. Serra, el Sr. Secretari, el Sr. Martí Llorens i ell mateix, i fins a l’últim
dia van lluitar per a que el “si s’escau” anés a fora, i de consens no hi va haver, unilateralment
es va deixar.
Intervé el Sr. Alcalde, que era regidor a l’oposició ,i pot dir que Esquerra es va abstenir, doncs
hi van participar, van arribar fins on van poder i després van explicar que no hi votaven a favor
per dos “ si s’escau”, per tant diu que no veu què han fet malament. Afegeix que la idea és la
mateixa i que no canvien pràcticament res, només que volen presentar el PAM per fer-ho
encara més transparent i anar encara més enllà, creuen que així el milloren.
Pren la paraula el Sr. Boada qui torna a insistir en que, per deferència, no ho haurien d’haver
fet així.
El Sr. Salamé torna a dir que el reglament no va ser consensuat.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui dona fe del que diu Esquerra, doncs el PSC també estava
a l’oposició, i explica que es van fer unes reunions on els van deixar opinar en relació al
reglament, però en concret el tema dels “si s’escau” no va ser un consens, sinó una imposició
del Sr. Boada.
Afegeix que no hi ha un problema de formes, sinó de fons, es tracta de ser molt més
transparents i de cara a la ciutadania molt més clars, doncs quan hi ha un tripartit o un bipartit
és de rebut fer un PAM, una fusió del que els partits polítics que formen l’equip de govern
pensen dur a terme durant la legislatura, cosa que l’anterior equip de govern no van voler fer,
tot i que ells estant a l’oposició ho van demanar.
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Segueix dient que el “si s’escau” genera una subjectivitat, per tant si algú considera que no
s’escau no convoca i prou, i això no és el que toca, sinó que cal ser més oberts i transparents
amb la ciutadania.
Intervé el Sr. Serna, qui, adreçant-se a la Sra. Sánchez, li diu que és cert que quan ells van
estar governant van fer un PAM, però també és cert que no el va complir.
La Sra. Sánchez li respon que es va complir en almenys un 80%.
El Sr. Serna diu que dubta que complissin un 80% però que encara que fos així, van deixar un
20% sense fer, i si es fa un pla municipal és per complir-lo.
La Sra. Sánchez diu que els programes també s’han de complir i Veïns per Vacarisses també
en van fer un que no van complir, ni el van posar en comú amb els seus socis de govern.
El Sr. Serna respon que no hi ha cap programa que es pugui complir sinó és amb majoria
absoluta.
La Sra. Sánchez diu que això no té res a veure amb majories.
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que si un partit polític guanya en solitari el PAM no té gaire sentit,
doncs és el seu programa, és quan hi ha aliances quan té sentit, doncs es posa de manifest els
acords als que han arribat els dos o tres partits que governen, i el que és evident és que no es
pot arribar al 100% en molts casos. Afegeix que reitera el que ha dit la Sra. Sánchez, ells van
arribar al 80% però algunes regidories van fer-ho al 100%, per tant el nivell de compliment
d’aquell PAM va ser altíssim, cosa que no poden dir d’altres programes electorals de partits que
han estat governant.
Adreçant-se als Srs. Boada i Serna els hi diu que quan ells van governar els faltava això, doncs
la resta no sabien que anaven a fer, i això és bàsic. A més, diu que no té gaire sentit que
l’equip de govern i l’oposició s’asseguin a negociar un “si s’escau”, doncs per ells sí s’escau i
per l’oposició no.
El Sr. Boada diu que els podien haver trucat per parlar-ne.
Intervé el Sr. Gibert per dir que van estar 3 anys discutint coses bastant ínfimes, però les van
posar sobre la taula i entre tots van redactar el reglament. Afegeix que és veritat que ells no
estaven d’acord amb els “si s’escau”, però ara el que els diuen és que ja que s’omplen tant la
boca de participació, amb un reglament que es va aprovar gairebé per unanimitat, ni que sigui
el “si s’escau” els ho haurien d’haver comunicat per parlar-ne.
El Sr. Salamé respon que per això treuen el “si s’escau”, per fer-lo més transparent, però que
el Sr. Gibert li està donant una volta que no té ni cap ni peus.
El Sr. Gibert diu que només li estava raonant el seu vot.
El Sr. Alcalde diu que votaran en contra del seu propi reglament.
Intervé el Sr. Garrido qui diu que ell està d’acord en que s’aprovi i hi hagi més transparència,
però en relació al que ha dit de que l’anterior tripartit va complir el PAM en un 80% i el bipartit
no va fer-ho, només vol fer la reflexió de que tant el tripartit com el bipartit van perdre les
eleccions, per tant alguna cosa no es faria bé.
El Sr. Alcalde respon que, com ja sap, la gent vota per molts factors, però que el PAM es va
complir en un 80% és cert i si la gent va optar per altres opcions son coses de la política.
El Sr. Garrido diu que potser no els van votar perquè no van complir el PAM al 100%.
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La Sra. Sánchez diu que per aquesta regla de tres el Sr. Boada no hagués estat mai alcalde.
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

VxV
A FAVOR

U.I.PV.

x

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

1.6.-

x

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM, PSC-CP , MV-E, UIPV
I VpV, , DE REBUIG AL PREACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER
FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS

El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del
Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker van
fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El
text haurà de ser ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant
el proper Consell Europeu que tindrà lloc els dies 17 i 18 de març.
El preacord presentat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat,
moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que a més,
de donar-hi suport, els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i
de les seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis
internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen expressament la
devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra.
La preocupació persistent amb retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços
incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi sestà realitzat de manera inhumana, egoista i
curterminista.
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà asil
a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals com legals ja que no
només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del principi de la
solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi
a les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada converteix als
refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de
vies il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació.
És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi
fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que fugen
de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per
tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A
Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment poblacional
del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball
conjunt de tots els Estats membres.
Per tots aquests motius, els grups municipals ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL ( ESQUERRA-AM) , PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS ( PSC-CP), MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER
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CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS ENTESA (MV-E ) , UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES
(UIPV) i VEÏNS PER
VACARISSES ( V per V), a l’Ajuntament de Vacarisses proposa d’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.-

Comunicar al Govern de l'Estat la nostra total i absoluta oposició a la ratificació
del preacord entre la UE i Turquia.

SEGON.-

Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en
totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels
compromisos als que varen arribar els Estats membres de la UE el setembre de
2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els estats.

TERCER.-

Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a
obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de
Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als
refugiats de manera coordinada.

QUART.-

Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a
apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota
la Unió Europea.

CINQUÈ.-

Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir
de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal
de crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions
europees.

SISÈ.-

Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a
Grècia per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya,
mantes i assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es
trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes.

SETÈ.-

Treballar amb el protocol d'acollida del Consell Comarcal del Vallès Occidental
per tal de donar rebuda a les persones refugiades que arribin al nostre municipi
per poder cobrir les necessitats d'empadronament, escolarització, aprenentatge
de la llengua catalana, suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització,
així com habitatge, entre d'altres.

VUITÈ.-

Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones
refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari
de Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a
l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés
d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país.

NOVÉ.-

Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida
i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.

Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que el sentit de la moció és l’acord que es va aprovar
al Parlament Europeu respecte els refugiats i que tot i que en el moment que la van presentar
es tractava d’un preacord ara ja és un acord en ferm, per tant el passat 18 de març el Consell
Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades i
que posa en joc els drets humans. Afegeix que la solució que ha trobat Brussel·les per
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gestionar l’arribada de centenars de milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i
d’altres tipus persecucions és triple: primer, evitar que trepitgin el sòl europeu amb l’increment
de les operacions de control a les fronteres exteriors amb la participació militar de l’OTAN,
segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues
jugant-se la vida a la Mediterrània i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans que el 2015 van
utilitzar unes 900.000 persones.
Segueix dient que, davant d’una Europa incapaç de donar una resposta adequada i en
condicions dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, els toca diu prou a ells,
al mon local, a la societat civil organitzada i als ciutadans i ciutadanes d’aquesta Europa que
els fa vergonya , i és per això que decideixen adoptar els acords de la moció.
A continuació llegeix els acords de la moció i a l’acabar, diu que, degut als canvis que s’estan
esdevenint des de que van presentar la moció vol plantejar un novè acord, que és denunciar
l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i l’acompanyament de les
persones refugiades que estan en ruta a Grècia.
El Sr. Alcalde demana si els sembla afegir aquest novè acord, i com que tothom hi està d’acord
queda afegit a la moció.
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que el dia que van parlar del tema es va posar la bandera
europea a mitja alçada i ara ha vist que torna a estar a dalt de tot, per tant demana si hi ha
hagut algun canvi.
El Sr. Alcalde respon que no hauria d’estar alçada, que després de l’atemptat de Brussel·les
s’hauria d’haver mantingut a mig pal, i que quan acabin el Ple demanarà que la posin.
La Sra. Serra explica que el plantejament és que estigui a mig pal fins el 9 de maig, que és el
dia d’Europa.
El Sr. Serna diu que ells volen proposar que es tregui directament.
El Sr. Alcalde respon que no li sembla malament i que si volen poden parlar-ne, doncs és una
vergonya el que està passant.
El Sr. Gibert diu que està molt clar que el que està passant és molt injust, els drets humans
s’han de defensar, i com que estant actuant molt malament des del Parlament Europeu, des
de les poblacions, municipis i ajuntaments han de lluitar per defensar aquesta situació.
Sotmés a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

A FAVOR

VxV

U.I.PV.

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

2.-

SOBREVINGUTS
No n´hi ha.
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3.-

PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

3.1.-

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 22 i 29 DE FEBRER DE 2016, 7 i 14 DE
MARÇ DE 2016.
Es dona compte de les actes de la junta de govern local celebrades des de l’última
sessió plenària ordinària, les minutes de les quals s’ha entregat juntament amb la
convocatòria plenària.

3.2.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 58/2016, de 17/02/2016, al 84/2016, de
17/03/2016), (Medi Ambient i Sostenibilitat, el 4/2016, de 08/03/2016, al 7/2016, de
16/03/2016), (Serveis Municipals, del 8/2016, de 19/02/2016, al 14/2016, de
07/03/2016), (Sanitat i Consum, del 16/2016, de 24/02/2016, al 22/2016, de
15/03/2016), (Urbanisme, del 14/2016, de 23/02/2016, al 16/2016, de 15/03/2016),
(Educació, el 7/2016, de 17/02/2016), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del
9/2016, de 22/02/2016, a l’11/2016, de 07/03/2016), (Mobilitat territorial, del 2/2016, de
03/03/2016, al 3/2016, de 17/03/2016), (Comunicació, el 3/2016, de l’11/03/2016).
Es dona compte dels decrets relacionats.

3.3.-

DONAR COMPTE
DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

Es dona compte dels decrets que es transcriuen literalment a continuació:

DECRET DE L’ALCALDIA 66/2016
S’ha informat al departament de Recursos Humans que està previst que l’educadora de l’escola
bressol el Cuc XXXXXXX gaudeixi d’un període de vacances a partir del 29 de febrer de 2016 i
a continuació sigui intervinguda, motiu pel qual causarà baixa.
S’ha emès informe per part del departament d’Ensenyament sobre la necessitat urgent de
substituir de la treballadora XXXXXXXX per tal de garantir el servei de l’escola bressol.
En el mateix informe es recomana per a fer la substitució de XXXXXXXXXX la senyora
XXXXXXXXX, que seguint l’ordre de la borsa de treball de les escoles bressol municipals
actualment treballa al Cuc amb jornada reduïda com a la persona ja que coneix el centre, els
nens i nenes i els procediments, i es troba en disposició d’augmentar la seva jornada de 20,25
hores setmanals a 40,50 hores setmanals.
Per altre banda, al mateix informe s’argumenta la necessitat de suplir XXXXXXX mentre
substitueixi XXXXXXXX en les tasques que venia realitzant fins ara: 20,25 hores setmanals
29/02/2016 i fins el 16 de març de 2016 i amb una jornada de 16,25 hores setmanals, a partir
del dia 17 de març de 2016.
S’ha consultat la borsa de treball d’educadores de les escoles bressol municipals i per ordre de
crida s’han comunicat amb la senyora XXXXXXXX que es troba en disposició de suplir
XXXXXXXXXX.
Vist que hi ha informe de la intervenció accidental d’aquesta corporació conforme hi havia
consignació pressupostària per a fer front de les despeses derivades de l’ampliació de la
jornada de la senyora XXXXXXXXX i del nomenament XXXXXXXXXXX i entenent que aquest

33

no contradiu el que determina la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2016.
En virtut del que disposa l’article 55 f) del Decret 214//1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
RESOLC
PRIMER.-

Ampliar la jornada de la treballadora XXXXXXXXXX, funcionaria interina,
educadora de l’escola bressol municipal el Cuc de 20,25 hores setmanals a
40,50 hores setmanals, a partir del dia 1 de març de 2016 i fins a la
reincorporació de la treballadora XXXXXXXXXX o com a màxim fins el 30 de
juny de 2016.

SEGON.-

Nomenar la XXXXXXXXXX funcionaria interina, educadora de l’escola bressol,
amb una jornada laboral de 20,25 hores setmanals a partir del dia 29 de febrer
de 2016 i fins el 16 de març de 2016 i amb una jornada de 16,25 hores
setmanals a partir del dia 17 de març de 2016 mentre XXXXXXXXXXX
substitueixi XXXXXXXXXXXX o com a màxim fins el 30 de juny de 2016.

TERCER.-

D’acord amb l’apartat 10è de les bases que van regir la convocatòria de la borsa
de treball a la que la Meritxell Estrada Vall i d’acord amb l’article 14.1 del Reial
Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març de 1995 pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, establir un període de proves de 2 mesos i
nomenar com a tutora del període de proves la directora de l’EB el Cuc,
XXXXXXXXXXX, que haurà d’emetre informe sobre la seva adequació al lloc de
treball.

QUART.-

Comunicar aquest acord a les parts interessades.

CINQUÈ.-

Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que
es celebri.

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 067/2016

En data 26 de febrer de 2016 el senyor XXXXXXXXXXXX, treballador de l’Ajuntament de
Vacarisses, dins la plantilla de personal laboral temporal, que ocupa el lloc de monitor
d’activitats esportives al pavelló poliesportiu municipal en l’especialitat de monitor de sala de
musculación/fitness, ha presentat instància núm. de Registre d’entrada 873/2016 on renúncia al
seu lloc de treball amb efectes a partir de 29 de febrer de 2016.
Vist que no existeix borsa de treball de monitors/es esportius/ves en l’especialitat requerida i
que en altres ocasions per a fer substitucions s’havia contractat la senyora XXXXXXX
XXXXXXXX, d’acord amb l’informe emès pel tècnic d’esports que la considera prou qualificada i
capacitada per a desenvolupar la tasca encomanada per un període que comprendrà entre el 7
de març de 2016 i 31 de març de 2015 i es troba en disposició de ser contractada les tardes de
dilluns a divendres de 18:30 a 21:30 hores
Vist l’informe favorable de la interventora accidental d’aquesta corporació conforme hi ha
consignació pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquesta contractació, i
entenent que no contradiu el que determina Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016.
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En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals

RESOLC
PRIMER.- Contractar la senyora XXXXXXXXXX com a monitora esportiva en l’especialitat de
monitora de sala de musculació-fitness, dins la plantilla de personal laboral temporal
amb una jornada laboral de 15 hores setmanals des del dia 7 de març de 2016 i fins
el 31 de març de 2016 i establir un període de proves de 2 mesos d’acord amb l’article
14.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març de 1995 pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors
SEGON.-

Nomenar al tècnic d’esports, com a tutor que farà el seguiment dels treballadors
durant el període de prova de 2 mesos i formularà l’avaluació de l’adequació dels
treballadors al lloc de treball.

TERCER.- Comunicar la present resolució a les persones interessades, al seu Cap i al
Departament de Personal.
QUART.-

Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la primera
sessió que celebri.

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 68/2016

En data 17 de febrer de 2016 el senyor XXXXXXXXXXX, professor de l’escola municipal de
música en l’especialitat de llenguatge musical amb una dedicació del 20% de la jornada va
presentar renuncia al seu lloc de treball mitjançat registre d’entrada número 726 de 17 de febrer
de 2016.
Atès que s’ha emès informe per part del Departament d’ensenyament sobre la necessitat
urgent i inajornable de substituir el professor que renuncia i informa que no existeix borsa de
treball vigent de professors de l’escola de música en l’especialitat requerida i per tant proposa
el senyor Joel Signes Solà per a fer la substitució, considerant-lo prou qualificat i capacitat per
a desenvolupar les tasques de referència.
Vist que es va emetre informe favorable de la interventora accidental d’aquesta corporació
conforme hi ha consignació pressupostària per fer front a les despeses derivades de la
contractació per a l’especialitat i dedicació, de data 16 de novembre de 2015 i entenent que no
contradiu el que determina Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2016.
En virtut del què disposa l'article 55f) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals

RESOLC
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PRIMER.- Contractar el senyor XXXXXXXXXXX com a professor de l’escola municipal de música
en l’especialitat de llenguatge musical amb una dedicació del 20% de la jornada, dins
la plantilla de personal laboral temporal, grup de titulació A1, escala administració
especial, subescala tècnica, classe tècnic superior, a partir del dia 7 de març de 2016 i
fins que existeixi la necessitat o com a màxim fins el 30 de juny de 2016.
SEGON.- D’acord amb l’article 14.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març de 1995 pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, establir un període
de proves de 6 mesos i nomenar com a tutora del període de proves la
XXXXXXXXXXXX , que haurà d’emetre informe sobre la seva adequació al lloc de
treball.
TERCER.- Comunicar aquest acord a les parts interessades.
QUART.-

3.4.-

Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es
celebri.

DONAR COMPTE DE LES SOL.LICITUDS DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, DE LES MESES DE CONCERTACIÓ, EN EL MARC DEL PLA
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”.

Es dona compte del certificat del secretari amb el següent contingut literal:

EN JOAN AMENGUAL I TOMÉ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en
sessió ordinària el dia 21 de març de 2016 va adoptar, entre d’altres, un acord que transcrit
literalment de l’esborrany de l’Acta, i a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de dita
acta, diu així:

“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió del 26 de novembre de 2015 va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019” que és l’instrument preferent per a l’exercici de les
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la
metodologia d’implementació de les actuacions i els recursos que es comprenguin al Pla de
referència, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 de desembre de 2015.
Atès que segons la clàusula 1.4 del Protocol general, la participació dels ens locals que tinguin la
consideració de destinataris del Pla implica l’adhesió al Prococol.
Atès que d’entre els instruments de cooperació hi ha les Meses de concertació, amb la funció de
contrastar les necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens destinataris, i amb la
finalitzat de l’assoliment de preacords, que són el reconeixement de l’existència plena d’un
compromís de suport per a la realització total o parcial de els actuacions que s’implementin dins
del Pla.
Atès que al Pla s’estableixen quatre àmbits de cooperació, essent:
-Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
-Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació econòmica
-Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
-Solvència financera
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Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 22 de desembre de 2015, es publica la
Resolució de la Presidència de la Diputació, de data 14 de desembre de 2015, pel la qual s’aprova
les instruccions de presentació de sol.licituds per a les Meses de concertació, establint a l’article
5.1.a) que el termini de presentació finalitza el 31 de març de 2016.
Atès que cal formalitzar la petició mitjançant formulari normalitzat al Portal de tramitació de la
Diputació de Barcelona , així com establir un ordre de prioritat dels recursos concertables i
presentar fins a un màxim de cinc sol.licituds.
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent

ACORD
PRIMER.- Sol.licitar a la Diputació de Barcelona subvencions, de les Meses de Concertació,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019” per a dur a terme ,durant l’esmentat
període, las següents actuacions
Ordre
prioritat

Nom actuació

Àmbit cooperació

Tipus/classe
recurs

Anualitat
execució

Pressupost
actuació €

1

Millora de l’aïllament
acústic i tèrmic en murs
exteriors i cobertes en
edificis municipals de
Vacarisses
Millora de la xarxa d’aigua
i actualització del sistema
de control per a la gestió
dels consums elèctrics
Millora d’ordenació
ambiental de l’enllumenat
exterior de Vacarisses

Manteniment i reposició
d’inversions per al
foment de la
diversificació
econòmica
Nova inversió per al
foment de la
diversificació
econòmica
Manteniment i reposició
d’inversions per al
foment de la
diversificació
econòmica
Nova inversió per al
foment de la
diversificació
econòmica
Nova inversió per al
foment de la
diversificació
econòmica

Recurs
econòmic/Ajut
econòmic

2016

126.713,15

Import
subvenció
sol.licitat €
126.713,15

Recurs
econòmic/Ajut
econòmic

2016

138.179,84

138.179,84

Recurs
econòmic/Ajut
econòmic

2016

55.809,46

55.809,46

Recurs
econòmic/Ajut
econòmic

2017/2018

146.540,00

146.540,00

Recurs
econòmic/Ajut
econòmic

2017/2018

217.825,37

217.825,37

2

3

4

Millora de l’accessibilitat i
peatonalització al centre
urbà de Vacarisses

5

Millores energètiques en
el poliesportiu de
Vacarisses

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona , presentant electrònicament les
sol.licituds a través de les quals es manifestin les necessitats, per via del formulari normalitzat
de sol.licitud acompanyat de la corresponent memòria model “M1-001-16, i adjuntant a la
darrera petició l’informe de la situació econòmica financera “M1-002-16”.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació. “
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4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, en relació a les sol·licituds de les meses de
concertació, hi havia temps fins avui per presentar-ho, i els vol informar de que han presentat 5
actuacions pensades bàsicament per l’estalvi, i aquestes han estat: actuacions en l’enllumenat
per a fer-lo més sostenible, millora de la xarxa de l’aigua encaminada també a l’estalvi,
aïllament de sostres i vidres al Casal de Cultura, escola Pau Casals, escola bressol El Cuc, un
paquet de millora del poliesportiu, aïllaments, caldera de biomassa i una cinquena actuació
referent a la vianantització del nucli urbà.
Per altra banda, igual que va fer a l’anterior ple vol donar les dades de l’atur a Vacarisses, que
té el tercer percentatge més alt del Vallès un 18,4 %, tot i que la variació interanual ha baixat un
10,2 %, atur que afecta principalment a joves i dones.
En relació a Renfe explica que es van reunir amb els responsables de l’empresa i els van
informar de que s’havien iniciat obres de millora a la línia R4, en trams de Viladecavalls,
Vacarisses i altres.
També informa que els mossos d’esquadra es van presentar a l’ajuntament per demanar les
actes del Ple en el qual es va donar suport al 9-N, doncs sembla ser que el govern de l’Estat no
té una altra feina que fiscalitzar i perseguir als que van donar suport , i ells pensen que és un
acte democràtic votar o no, i només es tractava de donar suport o no a una declaració política,
per tant no hi tenien res a veure.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que, tal i com els van informar en les comissions
informatives en relació als pous de Can Serra, comencem a tenir un problema molt greu amb
l’aigua, i ara ja tenim dades, doncs l’últim dia només tenien la última comparativa de finals
d’any segons la qual havia disminuït uns 5 metres el nivell freàtic de la columna d’aigua sobre
el pou número 1, que és el més important, però la realitat és molt preocupant perquè en
l’evolució d’un any cap aquí la columna d’aigua sobre el pou número 1 ha passat de 24 metres
a 6, per tant el nivell freàtic va baixant i es preveu un estiu molt complicat després d’un hivern
sense pluges. Afegeix que dilluns es reuniran l’equip de govern per començar a acordar
mesures dràstiques de cara a la població, com la conscienciació en l’estalvi d’aigua i control de
fuites, entre d’altres. Explica que una de les coses que han demanat amb el catàleg de xarxa
és un estudi d’estanqueïtat de la xarxa, doncs saben que hi ha fuites importants, també tenen
problemes de comptadors puntejats i una sèrie de coses que han de començar a controlar
seriosament. Diu que estan treballant en la prospecció de Can Còdol i per altra banda valoren
una prospecció a la zona de Can Serra, a l’altra banda del carrer Roselles, tot i que no ho
recomanava l’estudi que es va fer, doncs és una mica allunyat del pont on hi ha els pous que
estan ara actius, i han demanat una reunió amb l’ACA per fer les previsions necessàries.

4.1.-

MANIFEST 8 DE MARÇ DE 2015 – DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 8 DE
MARÇ DE 2016, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES “FEMINITZANT EL MÓN
LOCAL”

El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Serna qui llegeix el manifest amb el contingut literal
següent:
Avui, 8 de març de 2016 necessitem recordar que les dones continuem movent el món i
necessitem més que mai els feminismes com a motor de canvi. Així ho van fer, a principis del
segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York reclamant igualtat de sou i millors
condicions laborals. Avui, ja al segle XXI, ens adonem que les dones del nostre país cobren un
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25% menys que els homes, ocupen la majoria dels contractes a temps parcial i dediquen el
triple d’hores que els homes a les tasques no remunerades de la llar.
Les dones som la meitat de la població i no un grup minoritari. Som i hem sigut agents actives
en la construcció de la societat i no ens podem pas conformar a que la nostres vides siguin tan
sols un capítol al final dels llibres o que ni en formem part.
Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per recuperar el llegat de les
nostres àvies, per millorar la vida de les nostres mares i reconèixer tot el seu treball, i,
sobretot, per facilitar el camí de les nostres filles, intentant remoure els obstacles que es
trobaran pel camí i teixint xarxes de justícia i oportunitats per a elles.
Definitivament, han estat diverses les aportacions de les dones que han canviat la manera de
fer dels municipis i la seva política, però moltes d’elles sovint queden en l’anonimat: el lideratge
de les regidories d’igualtat, la lluita dels moviments de dones i veïnatge, la recuperació de
protagonistes de la història local, del món artístic, educatiu, esportiu i de comerç local.
Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica ens mostren
que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida com en els treballs, la
cura, l’educació les cultures i les famílies. Els estereotips i la ridiculització de les dones que
ocupen llocs de poder i lideratge social en les xarxes socials reforcen que el sistema continua
sent sexista.
Per això, l’aprovació d’aquest any de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes (Llei
17/2015) marca el compromís polític i la necessitat de fer el desplegament dels recursos
necessaris per implementar-la.
Així doncs, avui 8 de març volem reforçar l’aposta del món local per la defensa de la igualtat i la
llibertat de les dones així com el reconeixement del seu llegat, claus per construir una societat
més justa i digna per tothom.

5.- PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que ha observat que a la plaça major hi entren camions
diàriament i que fins i tot fan la volta sobre de la mateixa plaça, per tant vol saber si estan
estudiant alguna manera d’arreglar aquesta situació.
El Sr. Alcalde respon que creu que els camions que entren son els que van a descarregar per
algun comerç com ho han estat fent fins ara, doncs pel pes que tenen estan autoritzats a ferho, ara, el fet de que es posin a sobre de la plaça ja ho comunicaran a la Policia. Afegeix que
son conscients de que en un moment donat hi ha cotxes que hi aparquen momentàniament,
però també han de ser conscients de les limitacions d’aparcament en el nucli.
Per altra banda el Sr. Serna diu que els ha arribat que estan proliferant molt els ocupes a
Vacarisses i demana al Sr. Alcalde si en té constància i si tenen possibilitat de posar una mica
de frè a la situació, perquè s’estan donant ja problemes entre el veïnatge.
El Sr. Alcalde respon que evidentment que l’equip de govern és conscient d’aquesta
problemàtica, però vol deixar clar que aquesta problemàtica no és d’ara, sinó que ve de lluny i
que l’han generat els bancs fent fora la gent de casa seva, i un cop fet això, ara tenen
habitatges desocupats que son ocupats per gent i els bancs segueixen sense fer res.
Afegeix que estan actuant en la mesura que poden, doncs és un problema global, no exclusiu
de Vacarisses, s’està produint a Terrassa, Sabadell, Sentmenat, Santa Perpètua, Rubí...i diu
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que estan elaborant un protocol intern i estan fent algunes actuacions , doncs és un problema
greu.
Pren la paraula la Sra. Santander qui explica que van mantenir una reunió amb el Secretari
d’Habitatge de la Generalitat, perquè volen signar un conveni de col·laboració per fer una
bossa de lloguer social, doncs seria una manera de que els donessin diners per activar i fer
baixar els preus del lloguer. Afegeix que també han demanat cessió de les cases del Sareb i si
pot ser d’algun altre banc. A més amb el BBVA han fet contactes per aconseguir que gent a la
que van fer fora puguin tornar a demanar recuperar l’habitatge o un pis de lloguer, doncs ara
s’ha fet un llistat de totes les vivendes de tots els bancs espanyols, però com que Vacarisses
no té pisos, no estem al llistat.
Per altra banda explica que estan intentant que gent que va perdre l’habitatge després de la llei
24/2015 el recuperin, o bé en puguin disposar d’un altre.
Diu que el dia 13 tenen unes jornades per explicar tot això al personal de la casa, a la PAH i
alguna altra persona afectada per aquesta llei del 2015. Segueix dient que l’any passat van
demanar un estudi a la Diputació sobre el cens d’habitatges buits per tal d’aplicar una taxa als
habitatges en situació anòmala des de més de dos anys, però no es va poder fer per no tenir
aquest cens, donat que els habitatges han d’estar almenys dos anys desocupats i no tenen
personal per verificar això. Explica que la Diputació els ha demanat documentació per fer
aquest cens i poder posar en marxa una taxa, però ja no és tant per això com per activar la
cessió, a més estan intentant aconseguir un tècnic que els pugui donar un cop de mà amb
aquesta borsa i així activar-la ràpidament i aconseguir que no s’ocupin aquests habitatges i
poder posar-los en lloguer.
El Sr. Serna agraeix l’explicació i diu que a la comissió ja en van parlar d’això, però que la seva
pregunta anava adreçada a la convivència, doncs estan havent problemes entre veïns.
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que el problema s’arreglarà amb aquestes línies d’actuació i que
ha anat a parlar personalment amb veïns i gent que està ocupant cases, doncs no és el mateix
els que ocupen per necessitat que els que ocupen amb tota la barra, i gent que n’ocupa dues, i
gent les que ocupa per fer no sé què, per tant s’han de tenir en compte aquestes diferents
realitats. Afegeix que estan actuant en la mesura de les seves possibilitats i saben que hi ha
alguna zona complicada.
La Sra. Santander explica que quan la gent va a empadronar-se per ocupar una casa se li ha
d’explicar que els ajuntaments estan activant els padrons per donar habitatge de lloguer socia, l
i per tant han de saber els problemes que poden tenir per legalitzar la situació, n’hi ha que ja ho
estan fent, però a Vacarisses és més difícil perquè no hi ha pisos, i si venen d’un altre municipi i
perden l’antiguitat poden perdre l’opció d’un habitatge allà d’on venen.
Pren la paraula el Sr. Serna qui demana si s’ha pres alguna decisió en relació a que les entitats
puguin fer servir els cotxes de la brigada be ha estat una situació puntual.
El Sr.Casas comenta que suposa que es refereix a que la Colla de Gegants ha fet ús d’un
vehicle de la brigada, i explica que degut a un problema intern de l’entitat els va demanar la
possibilitat de fer servir el vehicle les 6 o 7 sortides que han de fer al cap de l’any, i com que de
fet les entitats veïnals ja en disposen per dur material d’una banda a l’altra creuen que tot el
que puguin fer per donar un cop de mà ho faran.
Intervé la Sra. Serra per dir que Càritas també fa servir els vehicles municipals per anar a
recollir els aliments.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que és cert que ella signa les autoritzacions, però que
son vehicles de la brigada, i que les peticions venen de les entitats, i explica que igual que les
entitats veïnals en fan ús per traslladar taules i cadires per la Festa Major, una entitat com els
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Gegants, que representa a Vacarisses fora d’aquí i fa promoció del municipi, han considerat
que els hi poden prestar amb la corresponent autorització.
Intervé el Sr. Boada qui diu que hi ha unes actes de la junta de govern que sembla que ningú
se les llegeixi perquè hi apareixen factures repetides en les actes del 22 i del 29.
La Sra. Ríos respon que volia donar compte d’aquesta esmena però se li ha passat. Explica
que ella mateixa se’n va adonar de que l’acta del dia 29 té la data malament, i el títol
d’aprovació de la factura també, doncs es va deixar la mateixa quantitat que la de la setmana
anterior, però en el redactat la quantitat que apareix de 14.489,46 ja és la correcta.
Afegeix que això es va esmenar en la junta de govern d’aquest dimarts que és quan se’n va
adonar.

El Sr. Boada diu que abans les factures portaven una numeració correlativa i en canvi ara hi ha
la factura 48a, 48b, 48c....
La Sra. Ríos respon que això és degut al nou programa de gestió el Firmadoc.
Torna a prendre la paraula el Sr. Boada qui en relació al concurs de jardineria diu que es van
obrir les pliques la setmana passada i han pogut veure que els costarà més car que el que
estaven pagant amb l’anterior empresa, doncs ara sortirà per 53.500 € quan es feia per 48.800
€, i a més amb menys feina , doncs s’ha tret l’esporga, per tant creu que el concurs no ha
valgut molt la pena.
Intervé el Sr. Gibert qui vol incidir en el tema del vehicle de la brigada, doncs poden entendre
que una entitat faci ús d’un vehicle de la brigada en un moment puntual, però com a norma, per
fer sortides, no els sembla correcte. Explica que les entitats veïnals, per la festa major,
necessiten portar taules i cadires, però la diferència és que ells sempre tenien un responsable
de l’ajuntament que és el que portava el vehicle i obria la porta de la Fàbrica i creuen que
aquesta és la manera de fer-ho, perquè caldria que es sabés que totes les entitats de
Vacarisses tenen el mateix dret a fer-ne ús si un dia volen anar a fer una activitat a Berga, per
exemple. Afegeix que l’entitat que han anomenat sempre havia fet servir vehicles propis, és
més, una part de la subvenció ve donada per despeses de desplaçaments. A més , adreçant-se
a la Sra. Sánchez, li diu que el vehicle va carregat amb el generador i les eines dels
treballadors de l’ajuntament, per tant haurien de mirar-s’ho bé.
Per altra banda, en relació a la poda d’arbres, han vist que han fet una poda selectiva, per
exemple han podat les moreres del nucli, però no les de Can Serra.
La Sra. Sánchez li respon que avui han començat les de Can Serra.
El Sr. Gibert diu que han començat just quan acaben de florir i li demana si ara es faran totes
les que queden del municipi.
La Sra. Sánchez li respon que no, que ara es faran només les de Can Serra.
El Sr. Gibert segueix la seva intervenció dient que, a la plaça del Virrei Amat, a la barana de la
part més alta, hi falta un cable, cosa que podria ser perillós si s’hi posés un nen.
Adreçant-se a la Sra. Serra li demana com està funcionant el projecte Recooperem, iniciat
juntament amb el Consell Comarcal i que s’estava fent en col·laboració amb Serveis Socials,
l’escola Font de l’Orpina i el Xic, i si teniu la previsió de fer extensiu el programa a l’escola Pau
Casals.
Adreçant-se al Sr. Alcalde li recorda que van aprovar la moció de reconeixement al Sr. Josep
Ramon i que fa dos mesos que ha marxat i encara no els han avisat, i si han de fer el
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reconeixement no tindria cap sentit que el fessin d’aquí mig any, per tant vol demanar que si
han de fer algun acte es faci el més aviat possible.
Pren la paraula el Sr. Martín qui diu que el Terme de març, en el que havien de participar els
partits, no ha sortit i volen saber si sortirà o no.
El Sr. Salamé respon que com que hi ha d’haver un canvi de format....
El Sr. Boada l’interromp per demanar-li perquè no els avisa.
El Sr. Salamé respon que diria que els va avisar a les comissions informatives de quan
començaria, però si no ho va fer els informa que no se’n farà cap fins el nou de 4 planes, però
que si el que volen és expressar-se els recorda que tenen a disposició els blogs per a que en
facin ús sempre que vulguin.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui en relació al tema del Josep Ramon diu que tenen raó, que ho
tenia previst fer per aquest mes d’abril.
La Sra. Sánchez ,en relació al plec de jardineria li diu al Sr. Boada que en realitat no surt més
car, perquè precisament una de les coses que quan ells estaven a l’oposició ja havien criticat
és que es fes un plec de condicions amb un import molt ajustat, al qual només és va presentar
una sola empresa, cosa molt curiosa que no és l’habitual,ja que per exemple en aquest concurs
se n’han presentat 15. Explica que, entenen que fos així, perquè era tan ajustat que després es
facturava a part tot el que no es podia fer en un any i es feia fora de contracte, cosa que
sempre han dit que és una irregularitat, fer tasques de neteja de parcel·les fora del contracte
inicial, i per aquesta raó s’ha volgut fer una feina seriosa d’inventariar i separar totes les
tasques.
Afegeix que en el seu dia van explicar que havien separat la jardineria fina de la més vasta,
doncs saben molt bé que amb imports elevats s’ha de fer una licitació pública on pot concursar
qualsevol empresa de qualsevol lloc, i per aquesta raó es va deixar a part un tema menor, per a
poder fer contractes menors i es poguessin presentar empreses del municipi i licitar amb elles.
Pel que fa al que diu el Sr. Boada de que surt més car, comenta que es veritat que hi ha hagut
una baixa important però és el que han valorat els tècnics en base al plec que es va fer, per
tant no hi ha decisió política.
Intervé el Sr. Boada per dir que aquestes factures que es pagaven a part no creu que fossin
tantes.
La Sra. Sánchez li respon que hi ha un any en concret que hi ha tant o més import de factures
a part que del propi contracte, cosa que és una irregularitat.
El Sr. Boada respon que no creu que fos pel mateix concepte.
La Sra. Sánchez diu que es va mirar el contracte i que sí que hi havia factures de serveis
inclosos en el contracte.
El Sr. Boada diu que en el nou concurs hi ha menys feina que la que s’estava fent, i si ara es
vol contractar per una altra banda, no sap d’on es trauran els diners, sí que hi havia al
pressupost 9.000 € de més, i 5.000 € per poder jugar a nivell pressupostari, però està clar que
ara costarà més car i quan acabi la legislatura ho podran comprovar.
La Sra. Sánchez diu que ja es queda les dades i buscarà tot el que es va fer de neteja de
parcel·les, de podes...
El Sr. Boada diu que està molt clar abans costava 48.000 € i ara 53.000.
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La Sra. Sánchez respon que dit així sí, però la realitat no és aquesta i per tant ja ho
comprovaran.
El Sr. Boada diu que hi ha coses que no estan incloses al plec com la poda, neteja de
parcel·les, la neteja de carrers com els de la Coma no hi és, per tant no sap com es netejarà la
Coma.
La Sra. Sánchez li diu que sembla que no s’hagi llegit el plec perquè la Coma sí que està
inclosa, els vorals.
El Sr. Boada respon que els carrers no estan inclosos.
La Sra. Sánchez li demana què vol dir amb els carrers.
El Sr. Boada respon que les herbes dels vorals.
La Sra. Sánchez li respon que sí que estan incloses les de La Coma, del Ventaiol, i els Caus.
El Sr. Boada diu que tot i així surt més car i abans es netejava més.
La Sra. Sánchez diu que a finals d’any passaran comptes i ja es valorarà.
El Sr. Alcalde demana que si el procediment ha estat correcte.
La Sra. Sánchez i el Sr. Boada responen que sí, que és correcte.
En relació al vehicle de la brigada, la Sra. Sánchez diu que ningú ha dit que els vehicle no
estiguin oberts a les entitats, però que cal valorar per quin ús, doncs una cosa son els Gegants
que fan una projecció del poble fora del municipi, i una altra cosa és que una associació de
veïns anessin de festa a algun altre lloc. Afegeix que del que ella no en tenia coneixement és
d’això que ha dit el Sr. Gibert, que per descomptat que seria una irregularitat i ja en pren nota i
demana disculpes.
Per altra banda diu que van endarrerits en la poda, però és perquè la primera feina que van fer
va ser un inventari detallat de tots els arbres de via pública i de places i jardins de tot el
municipi amb l’objectiu de fer un planning de poda, doncs els jardiners especialitzats els
recomanen no podar tots els arbres cada any i per tant hi ha diferents podes a fer. Afegeix que
a Can Serra han anat molt justos i que no se’n faran més, i que al municipi s’han fet perquè és
on es concentren el 90% d’arbres, i per tant s’ha fet el màxim possible.
Pel que fa a la barana de la plaça Virrei Amat diu que agraeix molt que li digui, però que encara
li agrairà més si aquestes coses tan greus li diu al mateix moment que les veu, per correu o per
telèfon.
El Sr. Gibert li respon que ella ja té els mitjans per controlar els parcs, que és la seva obligació,
i més quan comporta un perill pels ciutadans.
La Sra. Sánchez li diu que no accepta la crítica i que tots en tenen de personal, però tots son
humans i amb un municipi de 40 quilometres quadrats, amb molts parcs, i molts creats a la
darrera legislatura quan ja no es mantenien els 20 que hi havia i es van invertir 60.000 € en
més parcs......
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que aquest cable de la plaça Virrei Amat, amb l’anterior
equip de govern va estar així almenys mig any.
El Sr. Gibert diu que no és cert, i en el cas que ho fos el Sr. Alcalde ja ho sabia i ara governa
ell.
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La Sra. Sánchez diu que ells no van venir mai al Ple a dir si hi havia una llum fosa o herbes al
carrer.
El Sr. Gibert diu que ella potser no, però que hi havia altres regidors que sí que ho feien.
Pren la paraula el Sr. Casas, qui en relació al tema del vehicle de la brigada explica que els
operaris de la brigada tenen ordres de retirar totes les eines del vehicle i, quan com a entitat
van a buscar el vehicle que se’ls ha autoritzat i els que l’han de conduir estan assegurats, si hi
havia eines s’han tret, tot i que el compressor està posat i ells no el trauran. Afegeix que ell mai
l’ha conduit el vehicle ni hi ha anat dins, perquè no li correspon aquesta tasca.
Segueix dient que ell ha parlat amb el responsable de la brigada per tal de trobar una solució al
tema del compressor, que és l’únic que han passejat per Catalunya, perquè les eines les
treuen totes. Pel que fa al tema d’entitats diu que potser no ho havien comunicat, però que han
de saber que poden disposar dels vehicles en cas que ho necessitin.
Intervé el Sr. Boada per dir que potser podria haver-hi algun altre vehicle més adequat que no
fos aquest.
El Sr. Casas respon que ja hi ha pensat, però vol puntualitzar que en el 90% de les Colles que
van arreu amunt i avall tots van amb vehicles de l’ajuntament, alguns amb cotxes de la brigada
i altres que no, suposa que en funció de la disponibilitat .
El Sr. Alcalde diu que es tracta d’una pràctica habitual, no recorda si de fa dues legislatures o
tres, que les entitats puguin fer-ne ús, doncs recorda que per exemple als Diables se’ls havia
deixat.
El Sr. Boada diu que es van trobar que van començar a desaparèixer coses de la brigada i per
això van començar a canviar claus i limitar l’accés.
El Sr. Alcalde diu que anant per aquí com van ells en algunes qüestions no arriben enlloc, i els
demana si estan a favor de que es deixen els vehicles municipals a les entitats o no.
El Sr. Gibert respon que si es fa a totes sí, però a alguna en concret no, doncs estan a favor de
que es deixin per un igual amb el mateix dret per totes.
El Sr. Casas diu que és el que ell acaba de dir.
El Sr. Alcalde adreçant-se al Sr. Gibert li diu que si creu que a uns els diran que sí i a d’altres
que no.
El Sr. Gibert respon que sí.
El Sr. Alcalde li diu que no, que potser U.I.P.V. ho feien, però ells no.
El Sr. Gibert diu que ells no ho feien amb ningú.
El Sr. Alcalde diu que ell com a representant d’alguna entitat ha portat el cotxe, per tant suposa
que els hi van deixar.
El Sr. Gibert li respon que deuria ser per alguna festa pel municipi.
El Sr. Alcalde li respon que per on fos, però que es tractava d’una entitat.
El Sr. Gibert diu que les claus del magatzem de la brigada no les tenia cap entitat perquè el Sr.
Regidor el primer que va fer va ser canviar les claus, doncs robaven moltes coses, i com que hi
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havia molta gent amb clau el control es va perdre, i el que van passar a fer va ser avisar a la
Policia per a que obrís la porta quan fos necessari per agafar el vehicle.
El Sr. Alcalde li diu que una manera més fàcil és fer funcionar les càmeres que hi ha dins, però
ells no les feien funcionar.
Intervé el Sr. Martin per dir que si les arreglaven, però les trencaven, què havien de fer.....
El Sr. Alcalde li respon que deurien tenir algun problema, perquè ara funcionen i no les
trenquen.
El S. Gibert diu que ara ho fan tot bé igual que també ho feien ells abans.
El Sr. Alcalde respon que el Sr. Gibert ha començat criticant i ara resulta que encara ho feien
pitjor, doncs si tenien unes càmeres de seguretat que no feien servir, però acabaven deixant
els camions a les entitats....
El Sr. Gibert li respon que no els deixaven i que si ho dubta li demani al regidor d’Obres i
Serveis com ho feien.
El Sr. Alcalde torna a demanar a U.I.P.V. si estan a favor de que deixin els camions o no.
El Sr. Gibert respon que sí, però que a totes les entitats.
El Sr. Alcalde diu que evidentment que els deixen a totes, igual que es subvenciona a totes
les entitats.
El Sr. Boada demana si l’assegurança cobreix que agafin els vehicles tercers.
La Sra. Sánchez respon que sí, que precisament per això es fan autoritzacions.
El Sr. Casas afegeix que s’autoritza a persones concretes, en el cas dels Gegants s’autoritza a
un parell o tres de persones exclusivament.
Pren la paraula la Sra. Serra, qui en relació al projecte Recooperem explica que, com la Sra.
Singla ja sap, no funcionava gaire bé, la gent no anava a recollir les safates d’aliments.
La Sra. Singla respon que, quan ella hi era, va ser al principi quan començava a arrencar-se.
La Sra. Serra segueix dient que s’ha aturat temporalment perquè volen canviar el congelador
de lloc i ubicar-lo al rebost i que sigui Càrites qui faci les entregues de safates els dies de
rebost. Afegeix que ho faran extensiu al Pau Casals per la proximitat i s’està plantejant donar
una altra sortida a aquestes safates d’aliments i fer l’entrega extensiva a altres col·lectius, no
només a gent que entri per barems, sinó valorar altres casos com de gent gran que viu aïllada,
doncs a través del consell Comarcal i de l’empresa de menjador + Més s’està mirant com poder
fer el repartiment sense que es trenqui la cadena de fred.
El Sr. Gibert demana si ara està aturat.
La Sra. Serra respon que sí, però que en un parell de setmanes tornarà a arrencar, doncs va
coincidir amb la campanya d’aliments del Nadal que al Rebost no hi havia espai per ubicar-hi el
congelador, però ara només falta fer el trasllat.
La Sra. Singla diu que si es fa coincidir amb l’entrega dels aliments el dia del Rebost és més
complicat, doncs una cosa és aliment sec i una altra congelat, que no es pot deixar al cotxe.
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La Sra. Serra respon que es tracta de la mateixa situació que quan vas al supermercat a
comprar, que el problema el tindrien si ells fessin el repartiment. Afegeix que pel que fa a gent
gran s’estan plantejant fer unes instruccions de conservació, descongelació i escalfament per a
que no hi hagi problemes.
La Sra. Singla demana si a la gent gran els hi pot portar a casa la treballadora familiar, per
exemple.
La Sra. Serra respon que podria ser la treballadora familiar o la mateixa empresa de menjador
encara que haguessin d’assumir un petit cost pel transport.
El Sr. Boada demana si es poden desbloquejar els contenidors grocs, doncs ara la gent que
recicla no ho fa i tot això anirà a parar a resta.
La Sra. Santander respon que Ecoembes, després d’una inspecció, els ha obligat a fer-ho, per
a que no es puguin deixar impropis.
El Sr. Alcalde respon que la recollida d’escombraries passarà de 40 a 80 €, tal com va fixar la
Generalitat, per tant el fet de que reciclem implica que puguem tenir més diners, doncs sinó es
fa s’acabarà pagant això.
Intervé la Sra. Santander qui afegeix que també s’hauran de pagar els 300.000 € pel
desplaçament de les 4.000 tones aproximades que tenim a l’any.

Essent les 21 hores i trenta minuts, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió
de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT,

Antoni Masana i Ubach

EL SECRETARI,

Joan Amengual i Tomé
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