
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 30 DE 
JULIOL DE 2014 
 
 
Vacarisses, 30 de juliol de 2014, essent les 20:00 hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió extraordinària urgent 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 
  
Josep Maria Gibert i Castellet, alcalde en funcions.                                                                       
   
 
 
Regidors 
 
Salvador Martín Martín, 2n  tinent d’alcalde 
Pedro Roque Serna González, 3r tinent d’alcalde 
Anna Maria Singla Sangrà 
Martí Llorens Morraja 
Lluís Alburquerque Alavedra 
Eva Arambarri Viladerrams 
Laura Sánchez López 
Mariana Rios López. 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
Excusen la seva absència l’alcalde Salvador Boada i Guàrdia  i el regidor Antoni Masana i Ubach . 
 
 
 

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

Pren la paraula el Sr. Gibert qui comenta que excusen la seva absència el Sr. Alcalde i el Sr. 
Masana, i explica que aquest Ple serà retransmès en directe per Vacarisses Ràdio. 

 

1.1.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRI A CELEBRADA EL DIA 29 
DE MAIG DE 2014 I  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGE NT DEL DIA 26 DE 
JUNY DE 2014. 

 
Sotmeses a votació s’aproven per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR X X  X X X 



EN CONTRA       

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DE CRET NÚM. 140/2014, DE 

COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU  NÚM. 
227/2014 I NOMENAMENT D’ADVOCAT. 

 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 140/2014, de 2 de juny de 2014, de compareixença en el recurs 
contenciós-administratiu núm. 227/2014 i nomenament d'advocat defensor, el contingut íntegre del 
qual diu com segueix: 
 
“Atès que per Carlos Montero Reiter, en nom i representació de FCC CONSTRUCCIÓN,SA, s'ha 
interposat recurs contenciós-administratiu núm. 227/2014 Secció B, davant  el Jutjat Contenciós 
Administratiu 7 de Barcelona, del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la resolució 
de l’acte presumpte pel qual es desestima per silenci reposició contra l’acte administratiu 
d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres Projecte d’Urbanització Sector Torreblanca 
II de Vacarisses, i contra la reclamació de pagament dels sobrecostos causats per l’increment del 
termini d’execució del mateix contracte d’obres,  dictada per aquest l’Ajuntament. 
 
Vist el requeriment formulat pel Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona , en aplicació del 
que disposa l’article 48.3 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, de tramesa de 
l'expedient , el qual s’haurà d’enviar en el termini improrrogable de 20 dies. 
 
Atès que l'Ajuntament considera necessari defensar davant els Tribunals el recurs interposat. 
 
Vist que l'article 21.1.k  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
disposa que l’alcalde té atribuït l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de 
l’Ajuntament en matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un altre 
òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant-ne 
compte a la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 
 
 
 R E S O L C 
 
PRIMER.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona, del  Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recurs contenciós-administratiu núm. 227/2014 Secció B, 
interposat Carlos Montero Reiter, en nom i representació de FCC CONSTRUCCIÓN,SA, contra la 
resolució de l’acte presumpte pel qual es desestima per silenci reposició contra l’acte administratiu 
d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres Projecte d’Urbanització Sector Torreblanca 
II de Vacarisses, i contra la reclamació de pagament dels sobrecostos causats per l’increment del 
termini d’execució del mateix contracte d’obres,  dictada per aquest l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Nomenar al Sr. JOAN ANTON CAMPILLO ZARAGOZA, per la seva condició d'advocat,  
per a ser assistits en la defensa dels interessos de l'Ajuntament i conferir la representació d’aquest 
Ajuntament a la procuradora Sra. ASUNCIÓN VILA RIPOLL. 
 
TERCER.- Trametre, en compliment del que estableix l'article 48 de la Llei de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, l'expedient administratiu corresponent. 
 



QUART.- Sotmetre la present resolució a ratificació pel Ple de la Corporació a la primera sessió 
que se celebri.” 
 
Atès que la Comissió Informativa reunida el dia 21 de juliol de 2014 va dictaminar favorablement, 
al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Ratificar el Decret de l'alcaldia núm. 140/2014, de 2 de juny de 2014, de 

compareixença en el recurs contenciós-administratiu núm. 227/2014 Secció B i 
nomenament d'advocat defensor. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord al Jutjat Contenciós Administratiu 7 Barcelona, del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que Fomento de Construcciones y Contratas va 
interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
contra la resolució d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres de Torreblanca II, en 
reclamació del pagament dels sobrecostos causats per l’increment del termini d’execució del 
contracte d’obres esmentat. Comenta que el Sr. Alcalde va dictar un decret amb motiu de 
l’urgència acordant comparèixer al Jutjat d’instrucció 7 de Barcelona, nomenant al Sr. Joan Anton 
Campillo Zaragoza per a que assisteixi en defensa dels interessos de l’ajuntament, trametre 
l’expedient administratiu corresponent i sotmetre la resolució a ratificació pel Ple, que és el que 
estan fent en aquest moment. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT DE RATI FICACIÓ DE L’ACORD DE 

JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES A 
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS “ENTORNS DE MONTSERRAT”  

 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 10 
de juny de 1014 a adoptar, entre d’altres una acord que transcrit literalment de l’Acta diu com 
segueix: 
 
 
“L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS “ENTORNS DE MONTSERRAT” fou constituïda amb la 
finalitat del foment, protecció i conservació dels boscos de les comarques de Catalunya 
Central, entre d’altres. 
 
L’àmbit d’activitat principal de l’entitat radica a les comarques de l’Anoia, el Bages, Baix 
Llobregat i Vallès Occidental, agrupant els següents municipis: Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, 



Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses i 
Viladecavalls. 
 
Aquest Ajuntament ja ve participant amb aquest entitat i per acord de la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de Vacarisses, del dia 23 d’abril de 2012, ratificat per acord del Ple adoptat del 
sessió ordinària el dia 31 de maig de 2012, s’aprovà el Conveni Marc que tenia per objecte 
establir els mecanismes de col·laboració entre la Diputació de Barcelona ,  els Ajuntaments 
esmentats i l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per tal que aquesta, 
amb l’ajuda de les institucions esmentades, pogués executar un nou Pla Marc de Restauració i 
Millora Forestal dels municipis de l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris Forestals. 
 
Atès que l’article 4 dels Estatuts d’aquesta Associació estableix que poden formar part de 
l’associació totes les persones majors d’edat, que siguin representants o propietàries d’una 
finca forestal. 
 
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de poder formar part de l’Associació i així participar-ne 
activament . 
 
Atès l’informe favorable d’Intervenció, d’existència de crèdit adequat i suficient per a cobrir la 
despesa de 100,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària grup de programa 172 
concepte 221 del Pressupost de 2014, per a fer efectiva la quota anual amb motiu de l’adhesió. 
 
Vist que l’aprovació de l’adhesió requereix el quòrum de la majoria absoluta dels membres de 
la Corporació, de conformitat amb l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. 
 
Atesa la propera convocatòria de l’Assemblea General de l’Associació, prevista pel proper 27 
de juny de 2014, i valorada la conveniència de poder-hi participar com a membre de ple dret, a 
la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses a l’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS “ENTORNS DE MONTSERRAT”, acceptant-ne els Estatuts pell qual es regeix. 
 
SEGON.- Designar coma representant de l’Ajuntament de Vacarisses a l’esmentada Associació 
el regidor de Medi Ambient senyor Martí Llorens Morraja. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 100,00 euros, amb càrrec al grup de programa 
172 concepte 221 del Pressupost de l’Exercici de 2014, en concepte de quota anual per a 
contribuir al sosteniment de l’entitat. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’ l’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS “ENTORNS DE 
MONTSERRAT”. 
 
CINQUÈ.- Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació a la propera sessió 
que se celebri.” 
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 21 
de juliol de 2014 , va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 



PRIMER.-  Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, 
en sessió ordinària del dia 10 de juny de 2014, d’aprovació de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Vacarisses a l’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS “ENTORNS DE 
MONTSERRAT”, acceptant-ne els Estatuts pell qual es regeix. 

 
 
SEGON.-   Comunicar el present acord a l’ l’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS “ENTORNS DE 

MONTSERRAT”. 
 
 
 
Intervé el Sr. Llorens qui explica que l’Associació de Propietaris “ Entorns de Montserrat” es va 
constituir amb la finalitat de fomentar la protecció dels boscos de les comarques de la 
Catalunya Central, entre d’altres, tenint el seu àmbit de funcionament en les comarques de 
l’Anoia, Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental,  i que afecta concretament als municipis de 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de 
Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de 
Castellet, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. Explica que, atès que per acord de Ple de 31 de 
maig de 2012, es va aprovar un conveni marc que tenia per objecte establir mecanismes de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments esmentats i l’Associació de 
Propietaris Forestals  “Entorns de Montserrat”, l’ajuntament ha  participat amb aquesta entitat, i 
recorda que l’ajuntament és propietari d’una finca forestal coneguda com El Mimó. Diu que la 
finalitat d’aquesta adhesió és que cada municipi dels integrants no hagi de ser autosuficient en 
generació d’estella i puguin compartir recursos. Segueix dient que atès que la Comissió 
Informativa de Serveis Territorials de 21 de juliol es va dictaminar favorablement es proposa la 
ratificació del Ple. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
1.4.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D’ADHESI Ó A LA INICIATIVA 

EUROPEA ALCALDES PER L’ADAPTACIÓ (MAYORS ADAPT) 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa iniciativa “Alcaldes per l’adaptació” amb la voluntat 
d’estendre el model del Pacte dels Alcaldes a l’adaptació al canvi climàtic.  
 
El canvi climàtic ja és una realitat i els municipis han d’adaptar-se a als seus efectes. Les 
autoritats locals treballen en primera línia en l'aplicació de mesures per fer-hi front. Les 
mesures d'adaptació ofereixen noves oportunitats per millorar la qualitat de vida, promoure un 
desenvolupament urbà sostenible, estimular la inversió i la innovació, reforçar la intervenció de 
les parts interessades i impulsar la cooperació entre elles. En adoptar un plantejament centrat 
en la capacitat de resistència i invertir en activitats de preparació davant el canvi climàtic, els 
alcaldes i dirigents polítics de la Unió Europea (UE) fan que les seves administracions locals 
siguin més atractives, sanes i segures.  
 



Aquesta iniciativa vol que els ens locals contribueixin a l'objectiu general de l'estratègia 
d'adaptació de la UE i a crear una Europa més resistent al canvi climàtic. Això suposa millorar 
la preparació de les autoritats locals i la nostra capacitat per respondre a l'efecte del canvi 
climàtic mitjançant:  
 
� la integració de l’adaptació al canvi climàtic als plans nostres existents que pertoqui.  

 
L'Ajuntament de Vacarisses té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces 
per a adaptar-se als efectes que ocasiona l'escalfament global. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 21 
de juliol de 2014, va dictaminar favorablement . 
 
Per tot això es proposa al ple municipal els següent 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Aprovar l’adhesió a la iniciativa “Alcaldes per l’Adaptació”. 
 
SEGON.-  Notificar  aquesta adhesió a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona i a la Unió Europea. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que aquesta iniciativa va al darrera d’una altra que va 
tenir l’anterior equip de govern, doncs varen impulsar a través del pacte d’alcaldes el PAES, 
fruit del qual, avui l’ajuntament és proactiu en el tema d’anàlisi energètic. Comenta que a la 
revista El Terme del mes d’agost  hi ha alguns exemples d’aquests estalvis que es van 
aconseguint gràcies a la incorporació de l’activitat que fa el gestor energètic. Explica que arrel 
d’això, a nivell d’Europa, el Pacte d’Alcaldes, creu que es hora d’avançar també en matèria 
d’adaptació al canvi climàtic, doncs les mesures d’adaptació ofereixen noves oportunitats per 
millorar la qualitat de vida i volen que es promogui el desenvolupament urbà sostenible 
estimulant la inversió ,reforçant la intervenció de les parts interessades i impulsant la 
cooperació entre elles. Es per això que demanen l’adhesió a la proposta d’integrar l’adaptació 
del canvi climàtic als plans existents que pertoqui. Per acabar diu que, atès que a la Comissió 
Informativa de Serveis Territorials es va dictaminar favorablement, ara proposen l’aprovació de 
l’adhesió. 
 
 
Intervé el Sr. Reollo qui comenta que part d’aquesta proposta diu que  “ aquesta iniciativa vol 
que els ens locals contribueixin a l'objectiu general de l'estratègia d'adaptació de la UE i a crear 
una Europa més resistent al canvi climàtic. Això suposa millorar la preparació de les autoritats 
locals ...”  i el seu dubte és com es millorarà la preparació de les autoritats locals.  
Segueix dient que es tracta d’una proposta heterogènia, doncs diu “  la nostra capacitat per 
respondre a l'efecte del canvi climàtic mitjançant la integració de l’adaptació al canvi climàtic als 
plans nostres existents que pertoqui” i “L'Ajuntament de Vacarisses té la voluntat d'avançar cap 
a l'establiment de polítiques eficaces per a adaptar-se als efectes que ocasiona l'escalfament 
global”, diu que el que ells demanen son les eines, els factors, els mitjans, on puntualment 
s’actua per controlar tot aquest efecte, o sigui, quin és el paper real de l’ajuntament, on s’actua i 
en quin sentit. 
 
El Sr. LLorens respon que, no pot ser massa precís, perquè la petició que se’ls formula des de 
la Xarxa de Sostenibilitat son dues vies d’actuació : la que ell proposa incorporar , la integració 
a l’adaptació al canvi climàtic als nostres plans existents que pertoqui, el que vol dir, és que es 
farà el seguiment de la iniciativa que els marqui la Xarxa, igual que l’equip de govern fa uns 
anys va fer el mateix adherint-se al Pacte d’Alcaldes, i a partir d’aquí  neix tot un procés de 
formació que va començar amb la incorporació del redactor del PAES com a  gestor energètic. 



Segueix dient que la tasca que fa el gestor energètic és la formació dels regidors, tècnics, 
escoles i centres de consum, operaris... tothom ha passat d’alguna manera per la transmissió 
de coneixements en matèria d’estalvi energètic amb sessions organitzades pel gestor 
energètic. Per tant s’han limitat a adherir-se a la proposta i estant a l’espera de que la Xarxa els 
avisi per properes sessions de formació. Per altra banda, hi ha una segona línia, que és la que 
ve a dir que si sou prou valents i teniu capacitat d’iniciativa suficient, podeu afegir el que 
vulgueu i sigueu capaços de fer, però com que no som Barcelona, ni Terrassa ,ni Sabadell, ens 
hem limitat a seguir la primera línia ,que és la que marcarà la Xarxa de pobles que volen 
avançar cap a la sostenibilitat.  
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DEL  REGIDOR D’URBANISME D'APROVACI Ó PROVISIONAL DE LA 

“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MU NICIPAL A 
L’ÀMBIT DEL NUCLI URBÀ, EIXAMPLE, TORREBLANCA I LA COMA” 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses,  en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 
2013, va acordar aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal a l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma. 

 

Atès que l’esmentat acord i expedient, juntament amb l’ informe de sostenibilitat ambiental i els 
convenis urbanístics subscrits entre l’Ajuntament de Vacarisses i particulars, com a 
documentació que integra aquesta figura de planejament,  es varen sotmetre a informació 
pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 
16.10.2013,  i al Diari Ara del dia 7.10.2013 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament el dia 
1.10.2013 i a la pàgina Web municipal el dia 1.10.2013, per termini de quaranta-cinc dies 
hàbils,  període durant el qual es presentaren  al.legacions pels següents interessats: 

 
 Interessat/da Registre d'entrada Data 

1 Anna Galan Sellarès 004169/2013 08/11/2013 

2 Montserrat Pujol Boix 004374/2013 29/11/2013 

3 Torres Prat Prat 004433/2013 05/12/2013 

4 Antonia Vilaseca Torrella 004470/2013 10/12/2013 

5 Antonio Estany Campa 004518/2013 16/12/2013 

 
En compliment de l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme , modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. (TRLU) es va 
de sol.licitar informe als següents organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials,  
 



-Agència Catalana de l’Aigua 
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
-Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
-Subdirecció General de la Biodiversitat del DARPAMN 
-Consorci Local Localret 
Públic interessat 
-Ecologistes en Acció de Catalunya 
-DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
-ADENC-Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura a Catalunya. 
-Renfe  (Adif) i Ministerio de Fomento 

-Fecsa Endesa  

 
dels quals han emès informe els següents: 
 
 
 Organisme 

 
Registre d'entrada Data 

1 Endesa Distribución Eléctrica,SL 003986/2013 25/10/2013 

2 Departament d’Agricultura i Pesca 004152/2013 07/11/2013 

3 Adif  004213/2013 13/11/2013 

4 Departament de Territori i Sostenibilitat 000540/2014 17/02/2014 

5 Ministerio de Fomento 000728/2014 04/03/2014 

 
 
 
Vist l’informe emès , en data febrer de 2014, pel tècnic redactor de l’instrument de planejament 
, el qual consta a l’expedient, de l’anàlisi de les al·legacions, informes sectorials i el contingut 
de la documentació aprovada inicialment, així com de justificació de les propostes que formula 
al respecte , segons el qual conclou pel que fa a  
 
 Interessat/da Proposta informe tècnic 

1 Anna Galan Sellarès Estimar l'al·legació en el sentit d'incloure a la memòria que la 
modificació exclou de l'àmbit únicament les finques que 
mantenen la qualificació fixada pel PGO en sòl urbà 
consolidat. Per tant, la parcel·la del Camí del Viveret 1 
s'amplia en motiu de la present modificació al reajustar el 
traçat del vial i qualificar la part d'afectació del carrer en clau 
2. Aquest increment no suposa cap increment dels 
aprofitaments i per tant no es delimita cap PAU ni actuació 
aïllada de dotació. 

2 Montserrat Pujol Boix Estimar l'al·legació en el sentit d'incloure a les Normes 
Urbanístiques : “Els àmbits on es pugui implantar per efecte 
de les NNUU del PGO edificacions aparionades, i la 
disposició del sòl edificable permeti una ordenació aïllada 
diferent es podrà, mitjançant un PE, reordenar la implantació 
sempre i quan es garantitzi el  manteniment de la propietat de 
la totalitat de l'àmbit, i que s' asseguri  la correcta 
accessibilitat de les diferents edificacions incloses en aquest 
àmbit”. 

3 Torres Prat Prat Estimar l'al·legació en el sentit d’incloure en el text refós la 
possibilitat de l’edificació de la totalitat de la finca tal i com ja 
preveia el planejament vigent a l’àmbit de Nucli ,aprovat l’any 



1993. 

4 Antonia Vilaseca Torrella Estimar l’al·legació formulada en els termes següents: 
A l’àmbit objecte de l’al·legació, no es preveu cap mena de 
modificació de PGO, mantenint-se les determinacions fixades 
pel planejament vigent. La proposta de l’al·legant afecta a 
més d’un propietari en tant que la prolongació del cul de sac 
afecta una altra parcel·la qualificada de zona 2, que té l’accés 
pel carrer Salvador Badia.   
Per tant el planejament vigent no atorga la condició de solar 
de la zona 2 propietat de l’al·legant i per tant aquests terrenys 
corresponen a espais lliures vinculats a  la resta de la finca 
qualificada de zona 1. 
Des d’un punt de vista teòric la prolongació del cul de sac 
suposaria al marge de garantir l’accés independent de la zona 
2 i la zona 1, la possibilitat de tenir la condició de solar de la 
parcel·la qualificada de 2. 
En el cas que ens ocupa la possible façana al carrer no arriba 
als 6m quan la normativa en fixa 15 i la superfície qualificada 
de 2 és de 265m2 i la parcel·la mínima és de 400m2. Per tant, 
en cap supòsit el sòl qualificat de zona 2 podrà esdevenir una 
parcel·la independent des d’un punt de vista urbanístic i per 
tant no es veu cap motiu en ampliar el cul de sac per accedir 
a un sòl que en cap cas podrà ser edificat. L’accés actual a 
través de la zona 1 és l’adequat des d’un punt de vista 
urbanístic. 
Únicament si la zona 2 de l’al·legant pogués tenir una 
superfície mínima de 400m2 i major façana (per adquisició 
d’altres sòls qualificats de zona 2)  podria plantejar-se la 
redacció d’un Pla especial d’alineacions que reajustes 
l’esmentat cul de sac amb acord dels propietaris afectats. 
Per tot l’exposat l’ampliació del cul de sac no suposa cap 
canvi a la condició de la zona 2 propietat de l’al·legant, no 
obstant i això es deixa la possibilitat que a través d'un PE 
d'alineacions es pugui ampliar el cul de sac, amb acord dels 
propietaris afectats, on es concreti la rasant, l’alineació i 
l’assignació del cost, que correspondrà als  propietaris  
beneficiaris. 

5 Antonio Estany Campa Estimar l’al·legació en els termes següents: 
S’inclou l’àmbit esmentat en els plànols d’informació i es 
clarifica l’objecte de la modificació i la gestió pel 
desenvolupament de l’àmbit de la Coma. 
Sobre aquest àmbit cal considerar com ja es diu en la 
memòria de la MPGO els documents següents: 
En tots els planejaments aprovats figura aquest àmbit inclòs, 
per tant s’estima l’al·legació i s’inclou en el plànol d’informació 
i es justifica la seva desclassificació per la inadequació dels 
terrenys per ser  edificada, en pendents superiors al 20% i ser 
la única àrea edificable situada a llevant del carrer Ginebrer. 
Aquesta darrera determinació i la vinculació d’aquests 
terrenys a la resta de sòls de caràcter agro-forestal aconsellen 
la seva desclassificació tal com manifesta el mateix al·legant. 
Pel que fa a la resta de determinacions, els àmbits delimitats 
per modificacions s’obtindran per gestió directa municipal en 
el marc de les seves competències en matèria d’urbanització 
del Sòl urbà. La delimitació de Polígons d’Actuació 



Urbanística per obtenir la cessió  com manifesta l’al·legant 
suposaria la inviabilitat de la proposta en tant no hi ha 
aprofitaments urbanístics que compensin les càrregues 
assignades. L’alternativa de fixar PAU per expropiació 
representa els mateixos efectes que la gestió directe. Pel que 
fa a la nova parcel·la inclosa en l’àmbit de La Coma haurà de 
cedir el 15% d’apu de forma dinerària en el moment d’obtenir 
llicència en tant es tracta d’una actuació aïllada de dotació. 
També es fixa el sistema de càlcul d’aquest valor en: 
 15% Vsòl urbanitzat = 15% ((Vm/1,4)- Vconstrucció) 
 

 
 Organisme Proposta informe tècnic 

1 Endesa  S’inclouen les determinacions en el document de 
MPGO. 

2 Departament d’Agricultura i 
Pesca 

No s'estableix cap esmena al document de 
Modificació, ja que el vector medi natural correspon a 
l'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), sobre el 
qual si que es fan algunes prescripcions.   

3 Adif  -S’inclouen en els plànols les afectacions i distàncies 
sectorials demanades. 

-S’inclou a la normativa les determinacions sectorials. 

-El vial d’accés a l’estació es preveu mantenir dins del 
règim de sòl no urbanitzable a l’igual que la resta de 
vials existents en la xarxa de camins del sòl no 
urbanitzable. S’incorpora el vial urbanitzat en la base 
topogràfica sense variar el règim ni les qualificacions. 

-S’ha demanat l’esmentat informe malgrat que la 
modificació únicament reconeix l’estació existent 
sense afectar cap determinació ferroviària. 

 
Atès que les respectives determinacions prescrites als informes sectorials han estat 
incorporades a la proposta de la Memòria Ambiental i documents dels plans. 
 
Atès que en compliment de l’article 85.7 del TRLU simultàniament al tràmit d’informació pública 
es va  concedir audiència als ajuntaments de Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, 
Olesa de Montserrat, Esparreguera, Viladecavalls, Terrassa, Rellinars i Mura ,  l’àmbit territorial 
dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla, dels quals ha presentat escrit 
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat , registre d’entrada núm. 004333/2013, de 25.11.2013, 
indicant que no tenen cap consideració a fer al respecte. 
 

En data 6 de març de 2014, registre d’entrada 000764/2014, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, tramet l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 27 de febrer de 
2014. 

 Tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i els resultat de les consultes realitzades, 
fou redactada la Memòria Ambiental que, de conformitat amb l’establert a l’article 115.d) del 
Reglament parcial de la Llei d’urbanisme, es va trametre en data 31 de març de 2014 a l’òrgan 
ambiental per tal que resolgués al respecte. 

 
En data 19 de maig de 2014, registre d’entrada 001697/2014 , l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona, tramet l’informe emès en data de data 13 de maig de 2014. 



 

En data 16 de juny de 2014, registre d’entrada 002070/2014, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat tramet la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, presa en 
sessió de 4 de juny de 2014, segons la qual s’acorda emetre informe amb observacions que 
seran considerades a l’acord d’aprovació subsegüent, indicant que cal recaptar informes 
d’altres organismes afectats. 

 

En el seu compliment en data 3 de juliol de 2014 foren sol.licitats informes a la Subdirecció 
General de Planificació Territorial i Paisatge, als Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Cultura, a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre i a 
l’Autoritat del Transport Metropolità. 

 

En data 16 de juny de 2014, registre d’entrada 002074/2014, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat tramet l’Informe-Proposta de Resolució  emesa en data 6 de juny de 2014 per 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, així com la Resolució de la Direcció General 
de Polítiques Ambientals, emesa en data 12 de juny de 2014,  respecte  la Memòria Ambiental, 
per la qual es resol atorgar conformitat a la memòria ambiental, condicionada a la incorporació 
de consideracions, d’entre les quals esmenta donar compliment a les especificades a l’informe 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 27 de febrer de 2014. 

 
Atès que en els documents d’aquest instrument de planejament s’han inclòs les determinacions 
prescrites als informes sectorials dels ens consultats. 
 
Vist que l’article 85.1 del TRLU atribueix a l'Ajuntament la competència per a  l'aprovació 
provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que 
afecten el territori d'un únic municipi.  
 
Vist que és competència del Ple l’aprovació provisional d’aquest instrument de planejament, en 
virtut del que disposa l’article 22.2c) de la Llei reguladora de les bases del règim local,  i per 
majoria absoluta en el cas del planejament general de conformitat amb l’article 47.2.ll) del 
mateix text legal. 
 
Vist que segons disposa l’article 78.a) del TRLU és competència de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme l’aprovació definitiva. 
 
Vist que correspon als òrgans competents per a l’aprovació definitiva la presa en consideració , 
tant de l’informe de sostenibilitat ambiental com de la memòria ambiental dels plans, la qual 
haurà de fer constar en l’acord d’aprovació definitiva mitjançant una declaració, segons 
preceptua l’article 115.e) del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials  reunida el dia 21 de juliol de 2014 va 
dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  

 

A C O R D 

PRIMER.-  Estimar les al·legacions presentades en relació la “Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació Municipal de Vacarisses ,a l’àmbit del Nucli Urbà, 
Eixample, Torreblanca i La Coma”,  en el termes que en síntesi s’expressa a la 
part expositiva i en detall a l’informe emès , en data febrer de 2014, pel tècnic 
redactor de l’instrument de planejament , el qual consta a l’expedient, i pels 
motius que s’hi exposen. 

 



SEGON.-  Aprovar provisionalment la “Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal de Vacarisses ,a l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La 
Coma, amb la inclusió de les determinacions prescrites als informes sectorials 
dels ens consultats, els quals no suposen modificacions substancials. 

 

TERCER.-  Trametre a la Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona  el present acord, 
adjuntant la documentació íntegra de l’expedient complet en format paper, així 
com la documentació tècnica en suport informàtic tal i com preveu l’Ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, instant-los l’aprovació definitiva de la 
“Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Vacarisses ,a 
l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma”,  així com la presa en 
consideració  de l’informe de sostenibilitat ambiental i de la memòria ambiental 
del pla, a la qual s’ha incorporat com a annex el document que  incorpora les 
consideracions, fetes per la Direcció General de Polítiques Ambientals, d’entre 
les quals es dóna compliment a les especificades a l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de 27 de febrer de 2014,  a efectes de fer constar una 
declaració al respecte en l’acord d’aprovació definitiva . 

 

QUART.-  Notificar aquest acord a les persones que han formulat al·legacions, fent 
constar que és un acte de tràmit no susceptible de recurs. 

 

CINQUÈ.-  Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

 

Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que el ple de l’ajuntament de Vacarisses, en sessió 
ordinària de 26 de setembre de 2013 ,va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Municipal a l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma, i 
queda pendent la segona part amb la resta del municipi. Explica que l’esmentat acord i 
expedient, juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental i els convenis urbanístics 
subscrits entre l’ajuntament de Vacarisses i particulars, es varen sotmetre a informació pública 
pel termini de 45 dies, període durant el qual es varen presentar al·legacions per part de cinc 
famílies, i en compliment del que la llei preveu ,es va sol·licitar informe als organismes afectats: 
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Oficina Territorial d’Acció i Valoració Ambiental, l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació ... Explica que han emès informes Endesa, el 
Departament d’Agricultura i Pesca, Adif, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministeri 
de Foment i, vistos els informes emesos, en data febrer de 2014 el tècnic redactor de 
l’instrument de planejament, en Ricard Casademunt, va elaborar el seu informe. Segueix dient 
que la setmana passada, a la Comissió informativa de l’àmbit territorial els hagués agradat que 
en Casademunt els expliqués en què consistien els retocs que es feien en aquest informe, però 
no va poder ser, i de totes maneres la comissió va dictaminar i ara es proposa al Ple els acords 
de la proposta. 

 

Intervé la Sra. Sánchez qui comenta que ells mantenen l’opinió que han vingut manifestant 
reiteradament , i per tant segueixen defensant que ara era el millor moment per tirar endavant 
el POUM, perquè no hi ha pressió urbanística. Explica que a Vacarisses sempre s’ha fet una 
mena d’urbanisme a la carta, per sectors, amb el que el seu grup no hi esta d’acord, doncs tot i 
que entenen que es tracta d’un planejament que li calien algunes modificacions de sentit comú, 
però n’hi ha d’altres que son més polítiques que tècniques, i es per tot això que s’abstenen.  



 

Intervé el Sr. Llorens qui explica que en el moment en que es va impulsar el POUM hi va 
participar activament a través d’un grup d’opinió i d’una manera bastant crítica, però el que no 
s’imaginava es que per l’atzar arribés a ser regidor, i en la primera entrevista amb Urbanisme 
de la Generalitat van explicar els antecedents del POUM focalitzat amb l’ubicació dels 
habitatges de caràcter social, i va ser allà quan els van dir que precisament per això ho tiraven 
enrere i degut a l’escala de l’instrument de planejament havia passat desapercebut que algunes 
de les nostres urbanitzacions petites havien quedat catalogades com urbanitzacions en sòl 
rústec pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona, per tant, creu que la feina que es va fer amb 
el POUM no es va fer prou ben feta. 

 

Torna a prendre la paraula la Sra. Sánchez qui diu que no volen polemitzar amb el tema, però 
el que ha dit el Sr. LLorens no contesta el que ella ha exposat, la seva filosofia, doncs ells no 
van engegar el POUM, només van fer unes modificacions puntuals per executar unes obres i 
fer vivendes de promoció pública, i ara no toca discutir el que s’arregla o no, hi ha molts dèficits 
històrics que evidentment s’han d’arreglar, però amb una visió global que és el que ells 
defensen. 

 

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 

 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x    x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS    x    x     
 

 

 

 
1.6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D E RATIFICACIÓ DE 

L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, D’ADHESIÓ AL CONV ENI SUBSCRIT 
ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIET AT ECOVIDRIO 

 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària 
el dia 3 de juny de 2014, va adoptar el següent acord: 
 
“En aplicació al que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora dels residus, i el Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya, cal optimitzar la valoració de residus fomentant la recollida selectiva. 
 
Atesa la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, la qual incorpora a 
l’ordenament jurídic estatal les prescripcions de la Directiva 94/1962 CE que estableix la 
responsabilitat dels productors i distribuïdors d’envasos en la gestió dels residus que generen com 
a conseqüència de la seva posada al mercat. 
 
Que atenent el que preveu el capítol IV de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i 
residus d’envasos, la gestió dels envasos ha d’acollir-se necessàriament al sistema de dipòsit, 
devolució i retorn o bé al Sistema Integrat de Gestió dels envasos i residus d’envasos. 
 



Que el Sistema Integrat de Gestió dels envasos i residus d’envasos previst a la Llei 11/1997, es 
configura com a modalitat voluntària a la que es poden acollir els agents econòmics responsables 
de la posada al mercat dels envasos responsabilitzant-se del compliment dels objectius fixats a la 
mateixa Llei i, per tant, quedarien exempts del sistema obligatori de dipòsit, devolució i retorn 
previst a la mateixa normativa. 
 
Que la Llei 11/1997 preveu que les aportacions econòmiques fetes per la posada al mercat dels 
envasos hauran de ser suficients per cobrir com a mínim els costos addicionals en què incorrin les 
Administracions Locals que participin voluntàriament en el sistema i, per tant, evitar riscos 
improcedents als Ens Locals que s’adhereixin al mateix Sistema Integrat de Gestió realitzant la 
recollida selectiva dels envasos i residus d’envasos, d’acord amb l’article 9 de l’esmentada Llei. 
 
Atès que el passat 2 d’abril de 2014, van signar un nou conveni de col·laboració entre la societat 
ECOVIDRIO i l’Agència de Residus de Catalunya pels anys 2013-2018, per tal d’impulsar la 
recollida selectiva d’envasos a Catalunya.  
 
Atès que el conveni regula els compromisos de l’Agència de Residus de Catalunya, dels ens locals 
que voluntàriament s’hi adhereixin i de la societat Ecovidrio.  
  
Atès també que, a partir de l’any 2009, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental assumeix les funcions que fins ara tenia el Consell Comarcal, com a ens 
supramunicipal, en la gestió de residus. 
 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 165/2011 
de data 22 de juny de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona en data 25 
de juliol de 2011, per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

 
 

A C O R D 
  

 
PRIMER.-  Adherir-nos al conveni subscrit, el 2 d’abril de 2014,  entre l’Agència de Residus 

de Catalunya i la societat ECOVIDRIO, pel període 2013-2018, per a  col·laborar  
amb els Sistemes Integrats de Gestió de la recollida d’envasos i residus d’envasos 
de vidre. 

 
SEGON.-  Facultar el regidor de Serveis Municipals, Salvador Martín Martín, per a la 

signatura del document que formalitzi els acords amb la societat ECOVIDRIO. 
 
TERCER.-  Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària del servei de recollida selectiva, 

Juan y Juan, SL. 
 
QUART.-  Comunicar el present acord al Consorci de Residus del Vallès Occidental. 
 
CINQUÈ.-   Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació a la propera sessió 

que se celebri.” 
 
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials reunida el dia 21 de juliol de 2014 va 
dictaminar favorablement. 
 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 



 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió del 3 de juny de 

2014, pel qual l’Ajuntament de Vacarisses s’adhereix al conveni subscrit, el 2 
d’abril de 2014,  entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat 
ECOVIDRIO, pel període 2013-2018, per a  col·laborar  amb els Sistemes 
Integrats de Gestió de la recollida d’envasos i residus d’envasos de vidre. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord al Consorci de Residus del Vallès Occidental i a 

l’empresa contractista del servei de recollida selectiva, Juan y Juan, SL. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que el passat  2 d’abril es va signar un nou conveni de 
col·laboració entre Ecovidrio i l’Agència de Residus de Catalunya  per el període comprès entre el 
2013 i 2018 per tal d’impulsar la recollida selectiva d’envasos a Catalunya. Explica que aquest 
conveni regula els compromisos de l’Agència de Residus vers els ens locals que voluntàriament 
s’hi adhereixin i que des de l’any 2009 el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental 
assumeix les funcions que fins aleshores tenia el Consell Comarcal, i ara es tracta de ratificar els 
acords presos per la Junta de Govern. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
 
1.7.-  RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA  DE LA PROPOSTA DEL 

REGIDOR D’OBRES I SERVEIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRAC TE MIXT (OBRA-
SUBMINISTRAMENT-SERVEIS) CORRESPONENT AL PROJECTE “ XARXA DE 
CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIF ICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS” 

 
S’ha inclòs a l’ordre del dia la proposta que es sotmet al Ple de la Corporació, sense que hagi 
estat prèviament dictaminada per la corresponent Comissió Informativa. En virtut del que 
disposa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el Ple de la Corporació n’ha de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia. 
 
 
El Sr. Llorens explica que com ja en van parlar no van poder dictaminar sobre aquesta proposta 
perquè es trobaven que tenien pendent la presentació de la garantia per part de l’empresa 
guanyadora del concurs. A més com ja van comentar l’empresa guanyadora corria el risc de 
baixa temerària i es va acordar requerir a l’empresa que justifiqués que estava capacitada per 
fer-ho en aquelles condicions econòmiques oferides, un cop els tècnics van concloure que no hi 



havia cap dificultat i era perfectament viable i un cop presentada la garantia, es preceptiu 
ratificar la inclusió del tema a l’ordre del dia d’avui. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
1.8.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’OBRES I SERVEIS D’ADJ UDICACIÓ DEL 

CONTRACTE MIXT (OBRA-SUBMINISTRAMENT-SERVEIS) CORRE SPONENT AL 
PROJECTE “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER 
A EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió extraordinària el dia 29 d’abril de 2014 
va Aprovar l’expedient ordinari de contractació, i disposar l’obertura del procediment obert, no 
subjecte a regulació harmonitzada, d’adjudicació del contracte mixt, 
d’obra/subministrament/serveis, corresponent al projecte “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB 
CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS d’acord amb el 
projecte elaborat per la Diputació de Barcelona, Servei de Medi Ambient,   en data desembre de 
2013,  amb un pressupost màxim de licitació de tres-cents vuit mil noranta-quatre euros amb 
noranta-vuit cèntims (308.094,98 €), IVA exclòs, per les prestacions següents: 
 

� La instal·lació i manteniment correctiu del primer any d’una caldera de biomassa i d’una 
xarxa de calor que alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, 
definits en l’apartat 1.1 i segons el projecte executiu d’una xarxa de calor amb 
biomassa per a edificis i equipaments municipals de Vacarisses, amb un pressupost de 
licitació de dos-cents vuitanta mil quatre-cents sis euros amb nou cèntims (284.124,98 
€  mes 59.666,25 € d’ IVA , essent el total 343.791,23 €). 
 

� El manteniment correctiu d’una caldera de biomassa i una xarxa de calor que 
alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, definits prèviament 
en l’apartat 1.1, amb un pressupost màxim anual de dos mil vuit-cents euros (2.800,00 
€, mes 588 € ‘IVA, essent 3.388 € anuals ) al llarg de la durada del contracte, amb un 
mínim de 4 anys, a partir del 1r any, amb un pressupost màxim total per aquest 
concepte de 11.200 €, mes 2.352 € d’IVA , essent el total 13.552 €. 

 
� El manteniment preventiu d’una caldera de biomassa i una xarxa de calor que 

alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, definits prèviament 
en l’apartat 1.1, d’acord amb les prescripcions tècniques establertes en el projecte 
executiu en l’apartat 3.9, en la modalitat de contracte integral, amb un pressupost 
màxim anual de dos mil cinc-cents cinquanta-quatre euros (2.554,00 €, mes 536,34 € d’ 
IVA , essent el total 3.094, 34 € anuals), al llarg de la durada del contracte, amb un 
mínim de 5 anys, amb un pressupost màxim total per aquest concepte de 12.770 €, 
mes 2.681,70 € d’IVA , essent el total 15.451,70 €. 

 



Tanmateix aprovà el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars que regiran l’esmentat contracte , i fou autoritzada la despesa de 
343.791,23 euros, IVA inclòs (amb el desglossament següent: 284.124,98  euros de pressupost 
net, i 59.666,25  euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %), amb 
càrrec al grup de programa 150 concepte 623 del Pressupost General de 2014. La despesa 
total per import de 13.552,00 euros  que es derivarà del servei de manteniment correctiu , a 
partir del primer any i amb un mínim de 4 anys, i per tant s’estén als exercicis pressupostaris 
2016, 2017, 2018 i 2019, així com la despesa total per import de 15.451,70 euros que es 
derivarà del servei de manteniment preventiu, a prestar al llarg de la durada del contracte i amb 
un mínim de 5 anys, i per tant s’estén als exercicis pressupostaris  2015, 2016, 2017, 2018 i 
2019, restarà subordinada al crèdit que per a cadascun dels exercicis autoritzi el respectiu 
pressupost, a càrrec de la partida pressupostària 150 concepte 213. 
 
Vist que conforme preveuen els articles 142.1 i 142.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic) 
(TRLCSP)  fou pulicat l’anunci de convocatòria de la licitació al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 12 de maig de 2014, al tauler d’anuncis i al perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació de la pàgina Web de l’Ajuntament el dia 30 d’abril de 2014 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6618 el dia en compliment de la Base 11.5 del Decret 155/2012, 
,  pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 
període 2013-2016 
 
Segons l'acta de constitució de la mesa de contractació de data 20 de juny de 2014 de les 
proposicions presentades  
 
 

Nº EMPRESA 

1 FRIDECAL, S.A. 
2 INSYTE INSTALACIONES, S.A. 
3 TONDO ENERGIA, S.L. 
4 PROYECTOS Y DISEÑOS ORVI, S.L. 
5 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U 
6 WATT ENERGIA, S.L. 
7 SOLER ENERGY SERVICES, S.L. 
8 COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS S.A.  

9 
UTE SOCIEDAD IBERICA CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS S.A. -ORIGINA SOLUCIONS 
ENERGÈTIQUES, S.L. 

10 ENERGRUP BIO-RENOVABLES, S.L. 

11 
UTE ALAMEDA TORRENT, S.L.U – BIOMASSA DE 
CATALUNYA, S.L. – XAVIER NAVARRO CASIÑOL – 
EFIENER ENGINYERIA, S.L.P. 

 
 
 , es va procedir a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps i forma, del sobre 
que fa referència a la documentació  exigida a la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeix la present contractació (SOBRE núm. 1), resultant que restà 
justificada la presentació dels documents per part de totes les empreses, llevat de l’empresa 
Proyectos y Diseños Orvi,SL de qui s’aprecià unes deficiències en els documents  aportats,  les 
quals fores esmenades dins del termini de tres dies hàbils que se’ls atorgà. 
 
Immediatament desprès, en sessió pública es procedí a l’obertura dels sobres núm. 2,  que 
contenien la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació del 



criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor,  i a l’empara del que disposa l’article 
160.1 del TRLCSP, la mesa de contractació en sol·licità informe tècnic,  el qual fou emès en 
data 7 de juliol de 2014 , en virtut del qual la Mesa de contractació,  reunida el dia 8 de juliol de 
2014, acordà fer l’oportuna valoració atorgant la següent puntuació pel que fa als criteris de 
judici de valor: 
 
 
 

EMPRESA 
Puntuació 

criteris judici 
valor 

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS S.A. 19,00  
INSYTE INSTALACIONES, S.A. 18,50 
ENERGRUP BIO-RENOVABLES, S.L. 18,00 
SOLER ENERGY SERVICES, S.L. 18,00 
PROYECTOS Y DISEÑOS ORVI, S.L. 17,00 
UTE ALAMEDA TORRENT, S.L.U – BIOMASSA DE CATALUNYA,  S.L. – 
XAVIER NAVARRO CASIÑOL – EFIENER ENGINYERIA, S.L.P.  

16,00 

UTE SOCIEDAD IBERICA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.  -
ORIGINA SOLUCIONS ENERGÈTIQUES, S.L. 

 8,00 

SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U 7,50 
FRIDECAL, S.A. 3,50 
 
 
 
i en virtut del que disposa l’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),  la Mesa de 
contractació acordà excloure les ofertes presentades per les empreses TONDO ENERGIA, S.L 
i  WATT ENERGIA, S.L.  ja que incompleixen les previsions del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, apartat 3.5)  Projecte Executiu d’una xarxa de calor amb biomassa per a 
edificis i equipaments municipals de Vacarisses .  En aquest sentit, i en aplicació del que 
disposa l’article 83.5 del Reglament de la Llei de contractes, els sobres núm. 3 presentats per 
aquestes empreses de qui foren rebutjades les proposicions,  en quedar excloses del 
procediment adjudicació, no s’obriren. 
 
 
 
Seguidament els membres de la Mesa procediren a l’obertura i a la valoració dels contingut 
dels sobres núm. 3, els quals contenen la documentació acreditativa  dels criteris vinculats a 
l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica , a valorar segons el previst a la 
Clàusula 1.11.b) del Plec de Clàusules Administratives Particulars ,   resultant 

 



 
 
 

Els assessors tècnics de la Mesa de Contractació, en relació a l’oferta econòmica de l’empresa 
SOLER ENERGY SERVICES S.L., varen fer l’observació de què es trobava presumptament 
incursa en temeritat. 

 
Vist que en virtut del que disposa l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i el previst 
a la Clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives,  atès que s’aprecià que el preu ofertat   
presentat per l’empresa SOLER ENERGY SERVICES S.L.,     pot ser considerat valor anormal, 
en compliment del què s’estableix a l’esmentat article 152.3 del text legal expressat, es donà 
audiència a aquest licitador per tal que justifiqués la valoració de la seva oferta i precisés les 
condicions de la mateixa, i en particular en el que es refereix a l’estalvi que permet l’execució 
del contracte, per tal que una vegada es disposés d’aquesta justificació, els tècnics assessors 
de la Mesa en comprovessin la seva viabilitat econòmica. 
 
Alhora la Mesa de contractació acordà per unanimitat,  que si una vegada evacuats aquests 
tràmits resultés que considerant la justificació presentada per l’empresa a l’informe dels 
assessors tècnics es considerés que la proposició pot ser complerta ,  restés formulada la 
proposta d’adjudicació del contracte a la proposició presentada per SOLER ENERGY 
SERVICES S.L.,   , pel preu cert de 234.152,18 euros, més IVA al tipus del 21% de 49.171,96 
euros, fent un total de 283.324,14 euros (dos-cents vuitanta-tres mil tres-cents vint-i-quatre amb 
catorze cèntims),en estimar que l’oferta econòmicament més avantatjosa,  i que en el supòsit 
que se’n conclogués que no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valor 
anormal en el preu, seria exclosa de la classificació i restaria formulada la proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa que la segueix en l’ordre l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 

  
20 punts 

màx. 80 punts màx. 

100 
punts 
màx. 

 Empreses ofertants 

Punts 
assignats 
judici de 

valor 
Punts assignats 
automàticament  TOTAL 

        
1 SOLER ENERGY SERVICES S.L. 18 73,0 91,00 

2 

UTE SOCIEDAD IBERICA CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. - ORIGINA SOLUCIONS 
ENERGÈTIQUES S.L.  8 54,5 62,52 

3 
COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS 
S.A. 19 40,6 59,60 

4 

UTE ALAMEDA TORRENT S.L.U. - BIOMASSA 
DE CATALUNYA S.L. - XAVIER NAVARRO 
CASIÑOL - EFIENER ENERGIA S.L.P. 16 33,1 49,08 

5 INSYTE INSTALACIONES, S.A. 18,5 24,1 42,63 
6 ENERGRUP BIORENOVABLES S.L. 18 12,7 30,69 

7 FRIDECAL, S.A. 3,5 18,1 21,59 

8 PROYECTOS Y DISEÑOS ORVI, S.L. 17 3,1 20,09 

9 
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, 
S.A.U. 7,5 10,8 18,28 



En data 16 de juliol de 2014, registre d’entrada núm. 002502, l’empresa SOLER ENERGY 
SERVICES S.L presenta justificació de la valoració de la seva oferta, la qual és analitzada pels 
assessors tècnic qui en data 17 de juliol de 2014 emeten informe al respecte, el qual és del 
contingut següent: 
 
INFORME 
 
Assumpte:  Justificació de l’oferta presentada per l’empresa SOLER ENERGY SERVICES, S.L. en 
relació al contracte per a l’execució del projecte de la instal·lació i manteniment de caldera de 
biomassa i xarxa de calor que alimentaran diversos equipaments al municipi de Vacarisses 
(Exp.67/2014). 
 
Analitzada la justificació de l’oferta presentada per l’empresa SOLER ENERGY SERVICES, S.L., i 
fonamentada en aquests dos punts: 

1. Declaració responsable justificació valoració de l’oferta i precisió de les condicions. 
2. Justificació de la proposta presumptament anormal o desproporcionada 

  
S’informa de la següent Conclusió: 
 
A judici dels tècnics que subscriuen aquest informe i a la vista de tot el que s’ha exposat en la 
corresponent justificació presentada per l’empresa, consideren que la documentació justificativa 
presentada per l’empresa SOLER ENERGY SERVICES, S.L. és suficient i queda justificada la seva 
viabilitat, essent l’oferta totalment compatible amb les exigències del plec de condicions tècniques que 
regulen aquest contracte. “ 
 
Requerida l’empresa perquè , d’acord amb l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  
dins del termini de 10 dies hàbils presentés la documentació que s’assenyala a la clàusula 1.32 
del Plec de clàusules administratives particulars, així com constituís les garanties definitives, de 
conformitat amb la clàusula 1.17 , per import de 10.796,75 euros per la prestació de l’obra, 
subministrament, instal.lació i manteniment correctiu del primer any, i per import de 1.821,72 
euros per la prestació de manteniment correctiu a partir del segon any i durant la durada del 
contracte amb un mínim de 4 anys, més el manteniment preventiu al llarg de la durada del 
contracte amb un mínim de 5 anys, les quals has estat aportades i dipositades. 
 
Vist el què disposen els articles 151.3 i 151.4 del TRLSCP. 
 
Atès que per a cobrir la despesa que es derivarà d’aquest contracte de 283.324,14 euros, IVA 
inclòs (amb el desglossament següent: 234.152,18 euros de pressupost net, i 49.171,96 euros 
en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %), pel que fa a l’import de 
261.281,33 euros (215.934,98 euros de preu net més 45.346,35 euros d’IVA) que es derivarà 
de la prestació de l’obra, subministrament, instal.lació i manteniment correctiu del primer any hi 
ha consignació pressupostària al grup de programa 150 concepte 623 del Pressupost General 
de 2014, i quan a la despesa total per import de  22.042,81 euros (18.217,20 euros de preu net, 
més 3.825,61 euros d’IVA), de  la qual 10.299,52 euros (IVA inclòs)  es correspon a la que es 
derivarà del servei de manteniment correctiu , a partir del primer any i amb un mínim de 4 anys, 
i per tant s’estén als exercicis pressupostaris 2016, 2017, 2018 i 2019,  i 11.743,29 euros (IVA 
inclòs) es correspon a la despesa que es derivarà del servei de manteniment preventiu, a 
prestar al llarg de la durada del contracte i amb un mínim de 5 anys, i per tant s’estén als 
exercicis pressupostaris  2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, restarà subordinada al crèdit que per 
a cadascun dels exercicis autoritzi el respectiu pressupost, a càrrec de la partida 
pressupostària 150 concepte 213. 
 
En tractar-se d’un contracte de caràcter plurianual, atès que les prestacions de servei tenen 
una durada superior a quatre anys, essent d’aplicació allò disposat al punt  2 de la Disposició 
Addicional Segona de la TRLCSP, l'òrgan de contractació és el Ple de la Corporació. 



 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte mixt,                                                                  

d’obra/subministrament/serveis, corresponent al projecte “XARXA DE CALOR 
DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS a l’empresa SOLER ENERGY SERVICES S.L.,      
per un import de  234.152,18 euros (dos-cents trenta-quatre mil cent cinquanta-
dos euros amb divuit cèntims)  més  49.171,96 euros d’IVA , al tipus del 21% 
(quaranta-nou mil cent setanta-un euros amb noranta-sis cèntims) 

 
SEGON.-  Disposar la despesa de 261.281,33  euros – dos-cents seixanta-un mil dos-cents 

vuitanta-un euros amb trenta-tres cèntims- (215.934,98  euros de preu net, més  
45.346,35  euros d’IVA) a càrrec  al grup de programa 150 concepte 623 del 
Pressupost General de 2014.  

 
TERCER.-  Publicar el present acord al perfil de contractant de la pàgina Web de 

l’Ajuntament, indicant el termini en què ha de procedir-se a la formalització del 
contracte. 

 
QUART.-  Comunicar aquest acord al contractista per tal que dins el termini de 15 dies 

hàbils següents a l’endemà de la notificació de la present acord, haurà de 
concórrer a formalitzar el contracte. 

 
CINQUÈ.-  Notificar aquest acord a tots els licitadors. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que el Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària de 
29 d’abril de 2014 va aprovar l’expedient ordinari de contractació i adjudicació del contracte 
mixt d’obra per una banda i de subministraments i serveis per l’altra corresponent al projecte “ 
Xarxa de Calor distribuït amb caldera de biomassa per a edificis i equipaments municipals”, que 
es tracta de la caldera que properament s’instal·larà davant de l’ajuntament i que donarà 
serveis a les instal·lacions de l’ajuntament , als equipaments de La Fàbrica , a l’escola bressol 
El Cuc i a l’Escola Pau Casals, amb la possibilitat de que un cop s’hagi aïllat La Fàbrica, i en 
èpoques en que no hi hagi necessitat de subministra d’energia tèrmica, com els caps de 
setmana, també es pugui accedir a la climatització de La Fàbrica, doncs els conductes d’aigua 
calenta de la planta de biomassa passaran per sobre del sostre. Segueix dient que aquest 
contracte té un import de 308.094 € sense IVA dels conceptes següents: instal·lació i 
manteniment correctiu del primer any d’una caldera per un import de 284.124,98, manteniment 
correctiu durant la durada del contracte amb un mínim de 4 anys, a partir del primer any, amb 
un pressupost màxim de 11.200 € i el manteniment preventiu al llarg de la durada del contracte 
amb un mínim de cinc anys i amb un cost de 12.770 €. Segueix dient que els assessors tècnics 
de la Mesa de contractació, en relació a l’oferta econòmica de l’empresa, varen considerar que 
l’empresa adequada era Solar Energy Services, S.L., malgrat que van fer l’observació de que 
es trobava presumptament incursa en temeritat i, arrel d’això ,es va donar audiència al licitador 
per tal que justifiqués la valoració de la seva oferta i precisés les condicions de la mateixa,  per 
tal que els tècnics comprovessin la seva viabilitat econòmica. Explica que la Mesa de 
Contractació, un cop presentada la documentació, va acordar per unanimitat que si una vegada 
evacuats aquests tràmits resultés que es considerés que la proposició pot ser complerta ,restés 
formulada la proposta d’adjudicació de contracte a la proposició presentada per Solar Energy 
Services pel preu de 234.152,18 €, el que suposaria una baixa d’un 24 % en relació a la 



quantitat que havia esmentat abans sense IVA de 308.094,98 € . Segueix dient que en data 16 
de juliol de 2014 l’empresa va presentar la justificació de la seva  oferta i va constituir les 
garanties definitives que se li requerien, i és per tot això que es proposa l’aprovació dels acords 
de la present proposta.  
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que recolzen la instal·lació des d’un principi, doncs a més 
de ser beneficiosa pel medi ambient, ajudarà a la neteja dels boscos de Vacarisses amb tots 
els beneficis que això comportarà , i per tant hi votaran a favor. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
1.9.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT D’AUTORITZ ACIÓ CESSIÓ 

CONTRACTE GESTIÓ SERVEI MENJADORS ESCOLARS. 
 
 
En data 22 de juliol de 2013, per acord de la Junta de Govern Local,  es va adjudicar el 
contracte gestió del servei de MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS 
PÚBLICS DE VACARISSES 2013-2015 a l'empresa UTE +MÉS  EFICIENCIA SOCIAL, SCCL i 
FRESCOOP, SCCL.,  essent els centres acollits al servei  objecte de concessió 
ESCOLA  PAU CASALS DE VACARISSES, ESCOLA FONT DE L’ORPINA DE VACARISSES, 
ESCOLA BRESSOL  "EL CUC i ESCOLA BRESSOL “EL XIC. 
 
Formalitzada la UTE en escriptura pública, en compliment del preceptuat a l’article 59 del Real 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), es signà en data 26 de juliol de 2013 el contracte de 
GESTIÓ DE SERVEIS DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS 
DE VACARISSES, 2013-2015, entre aquest Ajuntament i la UTE MESFRESC amb NIF 
U66093790. 
 
 
A la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que regeixen aquest 
contracte, s’estableix  
 
“- Escola Pau Casals: no disposa de cuina, per tant l’empresa elaborarà els àpats a una cuina 
central, i farà ús del sistema de línia calenta. 
 
- Escola Bressol El Cuc: no disposa de cuina, per tant l’empresa elaborarà els àpats a una cuina 
central, i farà ús del sistema de línia calenta. A petició de la Comissió de menjador, i sempre i quan 
sigui possible, es podrà sol·licitar a l’empresa que els àpats siguin elaborats a l’escola Font de 
l’Orpina. 
 
- Escola Font de l’Orpina : disposa de cuina, per tant l’empresa elaborarà els àpats a la cuina de 
l’esmentat  centre educatiu. 



 
- Escola Bressol El Xic : disposa de cuina, per tant l’empresa elaborarà els àpats a la cuina de 
l’esmentat  centre educatiu. No obstant a l’escola bressol El Xic, caldrà un mínim de 40 usuaris 
diaris  per realitzar cuina in situ. Si el promig d’usuaris és inferior, el menjar s’elaborarà a la cuina 
de l’escola Font de l’Orpina, amb l’autorització corresponent. En el cas que a l’escola Font de 
l’Orpina no sigui possible elaborar els àpats de l’escola bressol El Xic, es realitzarà cuina in situ a 
la mateixa Escola Bressol, independentment del nombre d’usuaris.  
 
A petició de la Comissió de Menjador es podrà modificar el tipus de servei, línia calenta o freda, a 
les escoles sense cuina in situ. La Comissió de menjador també podrà establir, amb l’autorització 
corresponent del Departament d’Ensenyament, que els àpats siguin elaborats a l’Escola Font de 
l’Orpina i transportats a les Escoles Bressol, d’acord amb la normativa vigent i sempre i quan no 
excedeixi el 30% de la producció total de la cuina de l’escola Font de l’Orpina.  
 
b. L’empresa efectuarà el trasllat del dinar des de la cuina central a l’Escola Pau Casals.  
 
A l’Escola Bressol El Cuc, des de la seva cuina central o des de l’escola Font de l’Orpina, segons 
es determini, mitjançant vehicles de tracció mecànica i dins d’uns recipients que mantinguin la 
temperatura adequada, sempre amb les condicions de seguretat alimentària legalment 
establertes.” 
 
És notori que reiteradament des de la Comunitat Educativa de Vacarisses, es ve fent la demanda 
de que tots els àpats puguin ser elaborats en algun o alguns dels propis centres públics 
d’educatius del municipi , sense necessitat de recórrer a cuines centrals de fora del municipi amb 
el seu subsegüent trasllat. 
Aquesta petició que s’ha traslladat a l’Ajuntament en nombroses ocasions, a la si de la celebració 
de les Comissions de Menjadors,  s’ha tractat en Consells Escolars, i els propis regidors no 
integrants de l’equip de govern en varen recolzar amb el seu vot a favor, una moció presentada al 
Ple de la Corporació, va motivar que des de la regidoria d’Ensenyament s’analitzessin les 
possibilitats d’atendre aquesta demanda tan concreta, sense deixar de considerar que ens troben 
amb un servei contractat i amb unes condicions. 
 
Aquesta voluntat ens va portar a proposar a l’empresa contractista la possibilitat  de fer un 
replantejament de les condicions contractuals, de manera que s’avalués la viabilitat de l’elaboració 
de tots els àpats a la cuina e l’escola Font de l’Orpina, per a la qual el Departament 
d’Ensenyament n’ha atorgat l’autorització condicionada a l’adequació de l’espai per a respondre a 
les necessitats dels menús que diàriament caldria dispensar. 
 
La UTE MESFRESC  , en data 10 de juliol de 2014, mitjançant registre d’entrada núm. 002439, 
presenta un Pla de viabilitat, amb el doble objectiu d’aproximar l’elaboració dels aliments que es 
subministren a les escoles bressol, infantil i primària de Vacarisses i mantenir els preus dels 
menús, aconseguint un salt qualitatiu en la racionalitat i qualitat del servei d’alimentació. 
 
En aquest  Pla de viabilitat , a més d’assenyalar les inversions de maquinària i material realitzats 
en el darrer curs escolar 2013-2014 , apunta que de l’estudi realitzat al respecte, amb 
l’assessorament d’Inspecció de Sanitat,  se’n desprèn que s’ha de descartar la possibilitat de fer 
una cuina a l’escola Pau Casals, bàsicament pel cost econòmic i per la manca d’espai, tot i que 
l’elaboració en fred és l’opció més òptima des del punt de vista de seguretat alimentària,  la qual 
cosa els va conduir a analitzar el cost i viabilitat tècnica per redimensionar amb maquinari la cuina 
de l’escola Font de l’Orpina, que permeti l’elaboració del calent i distribució posterior als altres 
centres escolars de Vacarisses. 
 
A la vegada proposen la dissolució de la UTE MESFRESC, per la innecessarietat del 
subministrament d’aliments des de la cuina central de Frescopp, SCCL, una de les dues 
cooperatives de la Unió Temporal d’Empreses,   sol.licitant a l’òrgan de contractació que autoritzi la 
cessió del contracte en favor de +MÉS AFICIÈNCIA SOCIAL. 



 
Vist que la cessió que es proposa autoritzar s’ajusta a l’ordenament jurídic, atès que acompleix 
les condicions requerides pel l’article 226.2 del TRLCSP, quan a  “Que el cedent tingui executat 
al menys el 20% de l’import del contracte o, en quan es tracti de gestió de servei públic, que 
hagi efectuat la seva explotació durant al menys una quinzena part del termini de durada del 
contracte.Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’administració, solvència 
exigible, i no incurs en prohibició de contractar.” 
 
Vist que per tal que l’adjudicatari pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers, caldrà que 
l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió, i que aquesta es 
formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública, segons preveu l’esmentat 
article 226.2 del text legal precitat. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida en sessió ordinària el dia 
21 de juliol de 2014, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent  
 
 A C O R D  
 
PRIMER.-  Autoritzar la cessió del contracte de GESTIÓ DE SERVEIS DE MENJADORS 

ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES, 2013-2015, 
subscrit entre aquest Ajuntament i la UTE MESFRESC , en data 26 de juliol de 
2013 , a favor de +MÉS AFICIÈNCIA SOCIAL, SCCL 

 
SEGON.-  Requerir la UTE MESFRESC i la societat +MÉS AFICIÈNCIA SOCIAL, SCCL , 

perquè formalitzin amb escriptura pública la cessió que s’ha acordat autoritzar. 
 

 TERCER.-  Aprovar la proposta presentada per la UTE MESFRESC, en data 10 de juliol de 
2014, mitjançant registre d’entrada núm. 002439, corresponent al Pla de viabilitat, el 
qual consta com a Annex , el qual permetrà l’elaboració dels menús dels centres 
docents públics de Vacarisses, en calent a la cuina de l’Escola Font de l’Orpina i en 
fred a la cuina de l’Escola Pau Casals. 

 
 QUART.-  Comunicar el present acord a la UTE MESFRESC, la qual està formada per les 

cooperatives +MÉS AFICIÈNCIA SOCIAL ,SCCL i FRESCCOOP, SCCL. 
 
 

Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que, com ja van comentar a la comissió informativa ,fa 
anys que a l’escola Pau Casals tenen problemes pel fet de no tenir una cuina en condicions i haver 
de tenir un servei de catering,  i hi ha hagut diverses peticions per part de les AMPAS, de la 
comunitat educativa i també en aquest Ple es va presentar una moció per part d’Esquerra 
Republicana per tal que es pogués dotar a l’escola Pau Casals d’una cuina. Segueix dient que, 
conscients d’aquesta problemàtica que fa anys que dura, han estudiat el tema amb l’empresa que 
gestiona els menjadors i els han presentat un projecte de viabilitat per solucionar aquesta 
mancança. Segueix dient que la intenció és no fer la cuina ,sinó fer una cuina central a la cuina 
actual de Font de l’Urpina, que durant el curs passat va abastir les escoles bressols municipals 
amb un resultat molt bo.  
Explica que s’ha decidit fer-la a Font de l’Urpina per dos motius: per una banda, el cost econòmic 
de muntar una cuina sencera al Pau Casals que podria costar uns 200.000 € i, per l’altra, que amb 
la superfície actual la cuina no hi cap,  i per tant caldria fer obra civil que encara encariria més el 
pressupost i per tant el que s’ha proposat a l’empresa gestora és fer-ho a Font de L’Urpina. 
Comenta que aquesta cuina central permetrà donar servei a tots els centres de Vacarisses, a les 
dues escoles de primària i a les dues escoles bressol. Comenta que a l’escola Pau Casals es farà 
una petita inversió per poder fer tota la part de cuina freda, com les amanides d’estiu, i a més 
incorporar valors com l’acabat dels aliments, que serà pràcticament igual a les 4 escoles i des de 
l’elaboració fins a la disposició a cada centre ,l’empresa ens garanteix  uns 15 minuts, per tant 



s’assegura qualitat organolèptica, pràcticament de cuina in situ. A més a més, la cuina de Pau 
Casals es podrà fer servir com a obrador per a tallers pels infants,  s’incorpora un forn mixt de 
convecció de vapor d’alt rendiment amb una cocció més igualitària de tots els aliments i que 
permet introduir plats al forn i cuinats al vapor, guanyant en qualitat. 
Explica que per dur a terme tot això la UTE Més fresc ha d’estar-hi d’acord, i una de les dues 
empreses ha dit que no hi estava interessada, doncs es tracta de fer una inversió important, i per 
tant  ara s’ha de canviar el contracte i fer-lo amb Més Eficiència Social , que és l’empresa que està 
disposada a tirar endavant el projecte, i per tant s’ha de subrogar tant els actius com els passius de 
la UTE, tot i que Frescop continuarà proveint aliments. Per tant, tot això s’ha hagut de vestir 
jurídicament, i aprofita per fer esment de la feina feta des de Secretaria per a que això fos possible. 
Comenta que la inversió d’aquesta proposta, cuina central més la reforma del Pau Casals, puja 
uns 64.000 € amb IVA inclòs i a més hi ha l’obra civil, bàsicament adequació d’instal·lacions, tubs 
de gas, d’electricitat, aigua ... que anirà a càrrec de l’ajuntament i suposarà entre 8.000 i 10.000 €. 
Es preveu amortitzar aquesta inversió a 7 anys però s’ha de tenir en compte que el contracte de 
l’empresa és de dos anys, prorrogable per un mes un, i per tant ara en queden 3, i el que s’ha 
previst és que l’empresa actual faci l’amortització fins que s’acabi el contracte i els 4 anys pendents 
s’incorporarà en el plec de condicions la part del valor residual que resti que ho haurà d’assumir 
l’empresa que es presenti i guanyi. Segueix explicant que aquest any ja s’ha fet una inversió 
important d’uns 33.000 € ,perquè les condicions no eren adequades per prestar un servei amb 
qualitat, i que aquest import s’amortitzarà quan s’acabi el contracte el curs 2016/2017. 
 Diu que l’empresa els demana poder fer menjar fora de l’època escolar a la cuina de Font de 
l’Urpina, pels casals d’estiu i treure menjar a fora perquè la cuina ho permetrà. L’ajuntament hi està 
d’acord sempre hi quan es posi un comptador d’electricitat, aigua i gas per a que ells es facin 
càrrec de les despeses. Comenta que tot aquest projecte ha esta consensuat amb l’Agència de 
Salut Pública i, a més, s’ha hagut de demanar autorització al Departament d’Ensenyament, doncs 
la cuina no és de titularitat municipal. Per acabar diu que si tot va bé ,a finals d’agost o primers de 
setembre s’iniciaran les obres i que es tracta d’una oportunitat important de cara als serveis de 
menjador escolar de Vacarisses, hi sortiran guanyant en tots els menjadors, la qualitat millorarà 
fins i tot a la cuina de Font de l’Urpina, doncs és una de les inquietuds que tenia l’AMPA, i 
finalment no s’haurà de patir per les temperatures i s’unificaran tots els menús per a que tots els 
nens de Vacarisses mengin igual. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui explica que el Partit Popular sempre ha considerat que cuinar el 
menjar als centres públics d’ensenyament, quan fos possible, és el millor, i és per això que van 
recolzar la proposta que es va presentar al ple i ara la votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Reollo, qui diu que son molts anys lluitant en aquest sentit, i vol donar l’enhorabona a 
Esquerra Republicana per donar aquest pas i presentar aquella proposta. Adreçant-se al Sr. Gibert 
li diu que es cert que la cuina de Pau Casals tindria un pressupost d’uns 300.000 €, però que més 
o menys és el cost de la caldera de biomassa, que s’ha aprovat a la primera, per tant també es 
podria haver fet la cuina, i tot i que estan congratulats pel que s’ha fet, han d’arribar al final i fer la 
cuina al Pau Casals. Per altra banda li demana si quan es fa el dinar calent a Font de l’Urpina i 
dinar fred a Pau Casals, com es creuen aquests dinars per a que els nens comencin a menjar a 
l’hora ?. 
 
Pren la paraula la Sra. Rios qui explica que es tracta una demanda molt antiga dels pares, i que 
suposa que degut a la crisi les exigències de la Generalitat es deuen haver suavitzat, perquè quan 
ella era regidora ja s’havia mirat el poder cuinar a Font de l’Urpina i es van trobar molts entrebancs, 
per tant els feliciten de que finalment s’hagi pogut tirar endavant. 
 
En resposta al Sr. Reollo el Sr. Gibert diu que com ja ha dit abans es va fer un estudi de viabilitat, 
segons el qual, el cost de la cuina a Pau Casals és aproximadament de 300.000 €, en canvi la que 
es farà costarà 64.000 €, i podran donar un servei que serà igual que el fet de tenir la cuina. 
Segueix dient que el que no pot ser és tenir cuina a cada escola, sinó que s’han d’optimitzar 
recursos, i la manera és amb una cuina central que garanteix uns 15 minuts des de que es fa el 
menjar fins a la distribució. Per altra banda explica que el menjar fred només es farà per Pau 



Casals i pel Cuc, doncs a Font de l’Urpina es farà tant fred com calent, i serà el menjar calent el 
que es distribuirà a la resta d’escoles. Per acabar diu que creu que es tracta d’una solució molt 
positiva, amb un cost que assumirà en gran part l’empresa que fa el servei i desitgen que el dia 15 
els infants ja gaudeixin d’un menjar com deu mana i la comunitat educativa i AMPAS puguin estar 
satisfets de la feina feta. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
 
1.10.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA D’ACORDAR L ES FESTES LOCALS DE 

VACARISSES PER A L’ANY 2015 
 
Vista l'Ordre EMO/133/2014,  de 14 d’abril,  del Conseller d’Empresa i Ocupació ,  per la qual 
s'estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2015, publicada el DOGC 
núm. 6613, de 30 d’abril de 2014. 
 
Vist que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que mitjançant una ordre del conseller seran 
fixades dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 21 de juliol de 2014  ha 
dictaminat favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 
 A C O R D  
 
PRIMER.-  Determinar com a festes locals de Vacarisses per al 2015  , els dies 2 d’abril i 25 

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

de  Catalunya. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui explica que proposen com a festes locals a Vacarisses pel 
2015 el dia 2 d’abril que és Dijous Sant i el 25 de maig que és Sant Felip Neri. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             



1.11.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTAD A D’APROVACIÓ INICIAL 
DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTA MENT DE 
VACARISSES 

 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, reconeix el dret de tothom “a 
la ciutat”, entesa com a espai de participació democràtica i lloc de convivència i de realització 
humana; i, en particular, afirma el dret a la participació política, el dret a l’associació, de reunió i 
de manifestació, i el dret a la informació, sense discriminació de cap tipus.  La Carta configura, 
igualment, l’eficàcia dels serveis públics municipals i el principi de transparència com a drets 
ciutadans, que cal respectar i garantir. 
 
El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els 
ciutadans i ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la transparència en els 
assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i conforme als principis que 
inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.  
 
Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la voluntat de crear i 
consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local de proximitat  que reforci el 
dret constitucional a la participació en els assumptes públics proclamat en l’article 8 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i en l’article 23 de la Constitució. Per això, i en compliment del 
mandat de l’article 70 bis apartat 1 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, 
l’Ajuntament vol posar a disposició de la ciutadania tots els instruments normatius i materials.  
 
Tanmateix la mateixa Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,  atribueix 
als municipis la potestat reglamentària en l’àmbit de les seves competències. 
 
El procediment legal d’aprovació de les ordenances/reglaments municipals implica, per 
imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de 
formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de la norma. 
 
Per part d’una comissió d’estudi,  creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 31/ 2013, de 8 
de febrer de 2013, fou formulat el  projecte de REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
DE L’ AJUNTAMENT DE VACARISSES, el qual desprès de ser objecte de diverses 
modificacions, esdevingudes per les aportacions derivades del procés participatiu a què ha 
estat sotmès, en resulta un text definitiu que incorpora les propostes aportades que han estat 
consensuades. 
 
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  reguladora 
de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances/reglaments locals n’exigeix, si més no, 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública de l’expedient,  i la seva l’aprovació 
definitiva, i es requereix el vot de la majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre 
de l’ordenança. 
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no 
són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació 
pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones,  reunida el dia 21 de juliol de 2014,  
va dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 



 
A C O R D 

 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment el REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’ 

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

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

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

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

 
 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui diu que es sent especialment joiós perquè disposen d’una 
proposta de reglament per Vacarisses, donat que no ha estat fàcil, i és obvi que és absurd que 
un reglament de participació ciutadana no assoleixi un gran nivell de consens, i això és el que 
han pretès i per això ha anat a poc a poc. Explica que l’any 2012 va ser d’assessorament, van 
contactar amb la Diputació, que els van visitar per conèixer el municipi i les seves 
urbanitzacions, el registre d’entitats municipals i aleshores un esbós de reglament que ell 
mateix havia fet li van tirar enrere. La proposta de la Diputació li va agradar molt, i el pas 
següent va ser el de planificació. Cap al febrer de 2013 es van reunir amb totes les forces 
polítiques per acordar en quines fases es podia anar avançant, per acabar obtenint un 
document inicial que es va presentar a la Comissió d’Estudi, integrada també per regidors de 
l’oposició. Comenta que el Sr. Masana, satisfet del document, va suggerir obrir el reglament a 
un procés de participació que es va dur a terme a través de la pàgina web, enviant la proposta 
de document via correu ordinari a totes les entitats del fitxer municipal, i va ser arrel d’aquest 
lliurament a les entitats que va haver aportacions. Afegeix que vol aprofitar per agrair la 
presència de regidors de la Corporació a la reunió de 28 de juny de 2013 a la Sala Sotacoberta 
del Castell, especialment la Sra. Sánchez i també agrair al Sr. Salame ,que van ser membres 
molt actius. 
Explica que s’ha arribat a un nivell d’acord molt alt, amb les mínimes discrepàncies, i vol reiterar 
públicament el seu agraïment a tots els que han participat, regidors de l’equip de govern i 
membres de l’oposició ,i especialment, a Esquerra Republicana per les seves aportacions. 
Afegeix que es tracta d’un document marc i que ara toca posar-se les piles, recordant que el Sr. 
Méndez en una intervenció al Ple va suggerir la conveniència d’impulsar diversos consells 
sectorials de jovent, cultura... 
Explica que a aquest reglament, a part d’un preàmbul, hi ha un primer capítol que parla dels 
drets de participació dels ciutadans i ciutadanes, dret a la informació, de petició, d’audiència, 
d’iniciativa ciutadana, a presentar queixes, reclamacions i suggeriments, dret de intervenció en 
les sessions públiques municipals, dret de consulta popular o referèndum, dret d’una política 



municipal de foment de les associacions, d’accés i utilització de les noves tecnologies, dret a 
reunió, de promoció efectiva dels drets de participació. En el segon capítol parla de 
l’organització municipal, com el registre general, l’atenció ciutadana, la pàgina web, els mitjans 
d’informació locals, una guia de tràmits, l’ampliació de terminis en els procediments   
administratius, sistemes d’informació i comunicació ciutadana, d’audiència pública, l’audiència 
pública als infants , fitxer municipal d’entitats , sistema de defensa i protecció dels drets dels 
ciutadans i acaba amb els òrgans pròpiament de participació,  i com a novetat es proposa un 
Consell de Vila ,i per tant proposen que n’hi hagi un. 
Segueix dient que el Consell Territorial d’alguna manera ja existeix ,però sense regles de joc, la 
Federació de Veïns, que ha jugat un paper important però no ha estat mai reglamentat, i es 
refereix a que un únic Consell Territorial aplegui totes les associacions de caràcter territorial. 
Pel que fa als Consells Sectorials, on tindria cabuda la demanda del Partit Popular, son els 
òrgans de participació que analitzen les iniciatives i inquietuds en temes concrets d’interès per 
la vila com d’ensenyament, cultura, medi ambient, joventut, dones, gent gran, cooperació, 
solidaritat... 
Per acabar hi ha el Consell d’Infants , i el darrer capítol que parla del foment de les 
metodologies participatives. 
Adreçant-se al públic assistent, el Sr. Llorens els demana que els ajudin a impulsar tot això per 
a que sigui una realitat. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui comenta que la proposta la varen presentar al setembre de 
2011 ,amb la que buscaven la participació dels ciutadans en els assumptes públics del municipi 
i la transparència de les activitats del Consistori. Comenta que la seva proposta es troba 
reflectida al reglament i per tant hi estan pràcticament d’acord, però hi ha dos punts que no els 
acaben d’agradar. Per una banda el punt 1.1 i l’apartat j) de l’article 24 que fa referència al PAM 
i diu que a l’inici de la legislatura qualsevol que governi ha de presentar aquest pla amb el que 
pretén fer durant la legislatura. Explica que creuen que això és imprescindible, doncs es tracta 
d’una via democràtica més, un aire fresc de cara a la ciutadania i ja avança que el Partit 
Popular de Vacarisses ho portarà al seu programa electoral de cara a les eleccions de l’any 
vinent . Per tant, diu que , la valoració global del reglament és positiva perquè beneficia als 
ciutadans de Vacarisses. Per acabar, vol agrair i felicitar al Sr. Llorens per la manera de dur a 
terme tot el procés, diàleg i cerca de consens. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui adreçant-se al Sr. LLorens, diu que el feliciten per la feina feta, pel que 
ha treballat i ha incorporat en aquest reglament ,que partia de zero. Comenta que el Reglament 
de Participació Ciutadana revela el compromís de l’ajuntament davant els ciutadans i 
ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes polítics 
locals d’acord amb l’ordenament institucional, i el que ara demanen tots plegats és la 
participació màxima de la ciutadania en el dia a dia del municipi per moure’l. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que subscriuen tot el que s’ha dit fins ara i volen felicitar 
el Sr. Llorens perquè saben que ha treballat de valent, a consciència i amb un compromís de 
cara a la ciutadania i tenint molt en compte l’opinió de l’oposició. Comenta que tant de bo, 
aquest tarannà de consens l’encomani a alguns membres del seu equip. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 



 
1.12.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP,  PER A L’ACTUALITZACIÓ 

I MILLORA DEL PLÀNOL DE VACARISSES. 
 
 
Atès el llarg temps que porta el  Plànol de Vacarisses sense actualitzar-se i editar-se. 
 
Atesa la necessitat dels ciutadans del nostre municipi i dels que volen visitar Vacarisses de 
disposar d’un Plànol actualitzat. 
 
Atesos els canvis que s’han produït a Vacarisses en l’entorn físic del territori i la població en les 
últimes dos dècades. 
 
És per tot això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
 

 
A C O R D S 

 
 
PRIMER.-  Portar a terme una actualització del Plànol de Vacarisses de la seva edició de 

desembre de 1995. 
 
SEGON.-  Instal·lar o actualitzar, si s’escau, els Plànols repartits pel municipi a les 

entrades de les urbanitzacions. 
 
TERCER.-  Publicar el contingut d’aquests acords a la web municipal, la revista El Terme i 

la Ràdio Municipal. 
 
 
 
Intervé el Sr. Méndez qui comenta que, tal com indica la proposta ,pretenen actualitzar i millorar 
el plànol de Vacarisses. Diu que ell el va comprar fa anys i era dels darrers que quedaven, 
perquè poc temps desprès si algú en volia li feien fotocòpies.  
D’altra banda diu que cal reflexar-hi alguns canvis que s’han produït des de l’any 1995, per 
exemple llegeix on diu “ actualment Vacarisses té un padró municipal que s’aproxima als 1.000 
habitants”, a més hi ha carrers que apareixen al plànol que no estan connectats, apareix la C-
16 com a A-18...i per tant son actualitzacions que creuen convenient que es duguin  terme. 
Afegeix que a les entrades de les urbanitzacions hi ha aquest mateix plànol que també caldria 
actualitzar, doncs qualsevol que pugui visitar Vacarisses estarà agraït de saber on va. Comenta 
que qualsevol municipi que vulgui donar-se a conèixer i tenir una bona imatge ha de tenir un 
plànol actualitzat. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que es tracta d’una proposta positiva, i molt interessant 
també pel tema dels plànols de les urbanitzacions, doncs estan absolutament obsolets. Afegeix 
que l’ajuntament s’ha vestit d’un potencial humà que està promocionant la imatge corporativa 
d’una manera potent, com per exemple la web, i el que  proposem és incloure una revisió per 
legislatura, un horari de trens, de línies d’autobusos, excloure comerços que son efímers i 
desapareixen, incloure l’horari del CAP i la llista de telèfons de serveis, perquè el format del 
plànol és bonic perquè és de butxaca, modificar una mica la història, afegir imatges noves... 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que es cert que el plànol ha quedat obsolet, però que ja 
s’està treballant per tenir-ne un actualitzat afegint aquestes millores que proposa el Sr. Reollo. 
Explica que aquest plànol es va fer amb aportacions d’empreses, concretament l’empresa 
Hitachi va fer un aportació important, però també hi havia comerços que hi van contribuir, i ara 
la intenció que tenen és continuar en aquesta línia.  



Pel que fa als plànols de les entrades de les urbanitzacions també s’hi ha pensat i hi ha el 
compromís de fer-ho. 
En relació al tercer punt de la moció, creuen que no cal publicar-ho, sinó que ja es publicarà en 
tot cas quan estigui fet, però si el que vol és que es publiqui que el Partit Popular ha presentat 
aquesta proposta, no és que els agradi gaire perquè l’equip de govern ja ho tenia previst, però 
de totes maneres no entraran a discutir i es publicarà. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui comenta que fins i tot a la portada no hi és l’escola Pau Casals. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
En aquest moment, essent les 21’15 hores,  la Sra. Sánchez abandona la Sala de Plens. 
 
2.- SOBREVINGUTS  
 
No hi ha. 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA  

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 19 I 27 DE MAIG DE 2 014, ELS DIES 3, 10, 
17, 25, 30 DE JUNY DE 2014, I ELS DIES 8 I 15 DE JU LIOL DE 2014. 

 
 Es dona compte de les actes de les sessions relacionades, de les quals s’ha entregat la minuta 

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

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA   (Alcaldia, del 130/2014, de 21/05/2014, al 190/2014, 
de 17/07/2014), (Medi Ambient, del 16/2014, de 02/06/2014, al 22/2014, de 
15/07/2014), (Serveis Municipals, del 46/2014, de 22/05/2014, al 80/2014, de 
17/07/2014), (Sanitat i Consum, del 28/2014, de 22/05/2014, al 43/2014, de 
08/07/2014), (Urbanisme, del 42/2014, de 02/06/2014, al 58/2014, de 21/07/2014), 
(Ensenyament, del 12/2014, de 30/05/2014, al 17/2014, de 15/07/2014),  (Acció Social, 
Cooperació i Solidaritat, del 22/2014, del 05/05/2014, al 31/2014, de 07/07/2014), 
(Seguretat Ciutadana i Emergències, del 22/2014, de 18/06/2014, al 25/2014, de 
07/07/2014),  (Cultura, el 9/2014, de 11/06/2014, al 18/2014, de 21/07/2014), (Indústria, 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, del 6/2014, de 08/05/2014, al 07/2014, del 
26/06/2014), (Esports, el 4/2014, de 09/05/2014, al 5/2014, de 10/07/2014), (Joventut, 
del 3/2014, de  18/07/2014, al 4/2014 de 16/07/2014), (Participació ciutadana, l’1/2014, 
del 02/06/2014). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 



3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 

 
3.4.-  DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NUM. 172/ 2014,  DE 

CONTRACTACIO DE PERSONAL EN EL MARC DELS PLANS D’OC UPACIÓ. 
 
 
3.5.-  DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE T RESORERIA QUE S’HAN 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚB LIQUES I A LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 (2N.TRI MESTRE 2014). 

 
 
 

INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ 
 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2014. 
 
 

FETS 
 
El dia 6 de juliol de 2010, es va  publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva 
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels 
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals 
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del 
pressupost de despeses). 
 
Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes 
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 

FUNDAMENTS DE DRET 
 

- Articles 3 i  4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
- Article 200, i  Disposició Transitòria Vuitena  de la Llei  30/2007, de 30 d’ octubre, de 
Contractes del Sector Públic 
 
 

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

En quan a la morositat de les administracions públiques, l’ article  4 de la Llei 15/2010, disposa: 

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 



General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 2on trimestre de l’any 2014 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 



 
 
 
3.6.-  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN L OCAL DEL 25 DE JUNY 

DE 2014, DE SOL.LICITAR AL CONSORCI AOC L’ADHESIÓ A L SERVEI iArxiu.  
 
 
Es dona compte de que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en 
sessió ordinària el dia 25 de juny de 2014, va adoptar l’acord que es deriva de la proposta que 
transcrita literalment diu com segueix: 
 
“Atès l’acord del Ple en sessió ordinària de data 29 de maig de 2014, que manifesta la voluntat 
de l’Ajuntament de Vacarisses d’iniciar els tràmits per la digitalització de l’arxiu municipal. 
 
Atesa la resolució del Decret d’Alcaldia núm. 164/2014 de data 23 de juny en la que es sol·licita 
l’assistència tècnica i assessorament per iniciar els tràmits per la digitalització de l’arxiu 
municipal de Vacarisses, ja que de conformitat amb el que estableixen els articles 26, 31 i 36 
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, la Diputació de Barcelona presta el 
servei d’assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis del seu territori, especialment als 
de menor capacitat econòmica i de gestió. 
 
Atès que en el context del Programa de Manteniment i Xarxa d’Arxius Municipals que coordina 
l’oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona en el qual l’Ajuntament de 
Vacarisses està adherit i d’acord amb el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal d’aquest 
Ajuntament, la Diputació de Barcelona ens planteja la gestió i l’ús de serveis que contribueixin a 
la implantació progressiva de l’Administració Electrònica en els ajuntaments menors de 10.000 
habitants. 
 
Atès que un d’aquests serveis que ens proposen és l’iArxiu, servei ofert pel Consorci 
Administració Oberta de Catalunya (AOC), que permet la gestió i conservació de la 
documentació electrònica dels ajuntaments, aportant els següents beneficis: 
 
�  Resol l'obligació de les administracions publiques de conservar i protegir els documents 
electrònics amb totes les garanties de seguretat, integritat i autenticitat. 
�  Garanteix que els documents continguts es conservaran de forma segura al llarg del temps i 
que podran ser recuperats i visualitzats en qualsevol moment. 
�  Garanteix que les signatures electròniques que incorporen els documents seran plenament 
vàlides en tot moment. 
 
Per tot l’ exposat proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya l’adhesió al servei iArxiu, 
que permet la gestió i conservació de la documentació electrònica dels ajuntaments. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona. 
 
TERCER.- Donar compte al Ple del present acord a la propera sessió que es celebri.” 
 
  
   
   
 



4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
No n’hi ha. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui comenta que al c/ Torrent Fondo es va netejar un dels 
laterals del carrer però no s’ha fet l’altra banda, i els veïns diuen que la resposta dels 
treballadors va ser que l’altra banda es deixaria sense netejar.  
El Sr. Méndez mostra unes fotografies on es veuen arbres que envaeixen el carrer i que 
dificulten la visió d’una placa d’aparcament. 
Per altra banda, com ja han dit en altres Plens, hi ha carrers sense plaques amb el nom del 
carrer, o plaques molt deteriorades. 
 
El Sr. Martin respon que com ja han dit d’altres vegades el problema no està només a 
Torreblanca, i l’equip de govern té la intenció de renovar tots els rètols dels carrers de tot el 
municipi. 
En relació al c/ Torrent Fondo respon que suposa que es refereix a les franges d’autoprotecció, 
però que ja miraran a veure com està. 
 
 
Intervé el Sr. Reollo qui ,adreçant-se al Sr. Alburquerque, li demana sobre el volum d’emissió 
de la ràdio, i  demana a la gent que els està escoltant que facin la prova, doncs l’emissora se 
sent a un volum molt baix, només movent el vial el volum creix bastant, per tant la seva 
pregunta és si el problema és de l’equip o bé és de xarxa. 
 
El Sr. Alburquerque respon que es tracta d’un problema de xarxa ,doncs s’ha baixat la potència 
i ja està previst pujar-la. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Rios qui vol felicitar públicament a dos alumnes de l’Institut de 
Vacarisses que han obtingut unes qualificacions excel·lents a segon de Batxillerat, es tracta de 
la Clara Serrat i l’Àlex Gil, i diu que seria bo que des de l’ajuntament se’ls fes un reconeixement 
i felicitació pública i fer extensiva la felicitació al 100% d’ alumnes de segon de Batxillerat que 
han aprovat la Selectivitat.  
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Serna, li diu que en l’anterior Ple va fer-li una pregunta en 
relació a l’import d’una factura de NX de 45.718,76 €, va fer també la demanda per escrit i li van 
remetre un informe, però vol uns aclariments que va presentar per instància el passat mes de 
juny i encara no ha rebut resposta, per tant demana si pot contestar-li aquesta instància. 
 
En relació als alumnes de l’Institut de Vacarisses, el Sr. Gibert diu que evidentment que fan 
extensiva la felicitació, i que ja apareix la notícia a la web, i al Terme publicaran una entrevista 
als dos estudiants, de moment  se li ha pogut fer a la Clara Serrat i properament se li farà a 
l’altra estudiant i també està previst fer-los l’entrevista a la ràdio. Afegeix que tot això denota 
que l’Institut de Vacarisses té capacitat, ha millorat molt i té un bon projecte i un bon equip. 
 
La Sra. Rios afegeix que el 100% d’alumnes que han aprovat la Selectivitat també és molt 
significatiu. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui comenta que en data 5 de juny el PSC van sol·licitar una còpia 
de la factura de NX demanant que se’ls detalli per escrit el motiu de la mateixa. S’informà a la 
regidora que aquesta factura correspon al cost dels serveis tècnics derivats del tancament de 
l’empresa i respon a la sol·licitud de l’empresa NX amb registre d’entrada número 97 del dia 10 



de gener d’enguany, i que literalment exposava “ Comunico que a partir del 31/01/2014 el 
contracte de prestació de serveis amb l’ajuntament queda cancel·lat, resto a la disposició dels 
tècnics del servei d’aquest ajuntament per qualsevol aclariment al respecte”. 
Segueix dient que també es va fer arribar a la Sra. Rios els articles 44  i 50 del text refós de 
l’Estatut dels Treballadors i del Conveni Col·lectiu dels treballadors, respectivament, i la van 
informar de que segons l’Estatut dels Treballadors el col·lectiu de treballadors de les empreses 
privades que gestionen equipaments i serveis públics a efectes de l’activitat esportiva i lleure 
durant els anys 2012-2014, passaran a estar adscrits al nou titular del contracte, es a dir, a 
l’ajuntament, doncs al quedar-se amb la gestió del pavelló també havia de fer-ho amb el 
personal. Segueix dient que aquest fet va comportar a l’ajuntament un cost superior del servei 
tècnic de l’empresa NX, doncs aquesta,com sempre havia fet, es qui paga als treballadors, i en 
el cas de l’acomiadament les opcions eren quedar-se amb el personal amb les mateixes 
condicions, o acomiadar-los i tornar-los a contractar amb un altre tipus de contracte molt més 
beneficiós i econòmic per  a l’ajuntament. D’aquesta manera, l’ajuntament assumeix la gestió 
del poliesportiu per poder rebaixar el dèficit del pavelló, acomiadant al personal, l’empresa ha 
hagut de pagar els acomiadaments i per tant ha emès aquesta factura a l’ajuntament.  
Afegeix que si les coses s’haguessin fet bé des d’un primer moment tindrien la possibilitat 
d’acomiadar els treballadors, amb la conseqüent o no demanda al contenciós per part 
d’aquests, però els treballadors del pavelló feien tasques que s’haurien de fer des de  
l’ajuntament, quedant adscrits d’aquesta manera a l’ajuntament, i a més durant la legislatura 
anterior es va assegurar  a un treballador a l’empresa NX i se’l va posar a treballar a La Fàbrica 
des del primer dia i fins que s’ha canviat l’empresa, per tant els assessors els van dir que ja ho 
tenien perdut i el que han intentat des del primer dia ha estat sufragar les pèrdues del 
poliesportiu. Comenta que ja li respondrà per escrit i que no ho ha fet fins ara perquè alguns 
treballadors del Departament de comptabilitat ja han començat les vacances i els que queden 
tenen molta feina. 
 
La Sra. Rios demana que li respongui per escrit i diu que la seva explicació no l’acaba de 
convèncer, perquè considera que és molt irregular que es pagui una indemnització per 
acomiadar uns treballadors que es tornen a contractar, i en podrien parlar molt d’irregularitats 
amb els treballadors del poliesportiu d’ara i d’abans. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que ara no n’hi ha d’irregularitats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde en funcions qui adreçant-se a la Sra. Rios li diu que si creu que hi ha 
irregularitats li agrairien molt que els digués quines son. 
 
La Sra. Rios diu que com que s’està parlant de persones, no és el moment. 
 
El Sr. Alcalde en funcions respon que el que no pot fer és deixar caure que l’equip de govern 
està fent irregularitats i no dir quines, doncs ells intenten fer les coses ben fetes i amb el tema 
del pavelló ja saben la situació amb la que s’han trobat i com han hagut de solucionar-ho. 
 
La Sra. Rios respon que ara també hi ha personal adscrit a un centre que no toca i està fent 
feines al pavelló.  
 
El Sr. Alcalde en funcions diu que ja en parlaran. 
 
Intervé el Sr. Serna diu que no té res a veure una persona que ve d’una empresa a prestar 
serveis per l’ajuntament amb una empresa que treballa gestionant un equipament esportiu i 
s’agafi un treballador per posar-lo a un equipament de l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde en funcions demana a la Sra. Rios si assumeix que ella ho va fer malament. 
 
La Sra. Rios respon que assumeix que van haver-hi errors però també han d’assumir ells que 
en continuen havent i que aquesta situació és molt irregular. 



 
El Sr. Alcalde en funcions torna a dir que si hi ha irregularitats li agrairan que ho demostri. 
 
La Sra. Rios diu que és per això precisament que demana la resposta per escrit . 
 
 
 
Essent les 21 hores i 35 minuts, el senyor alcalde president dóna per finalitzada la sessió de la 
qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
EL PRESIDENT EN FUNCIONS EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 Josep Mª Gibert i Castellet  Joan Amengual i Tomé 


