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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 28 DE 
JULIOL DE 2016 
 
 
Vacarisses, 28 de juliol de 2016, essent les 20:00 hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell Plenari 
Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 
 
 
Presideix 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde   
 
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Laura Sánchez López, 2ª  tinent d’alcalde 
María Luisa Santander Aguilar, 3ª tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater 
Pere Casas i Ardanaz 
Mariana Ríos López 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Anna Maria Singla Sangrà 
Pedro Roque Serna González 
Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
Excusa la seva absència: Salvador Martín i Martín. 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
1.-  PART RESOLUTÒRIA 
 
1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 30 DE 

JUNY DE 2016 . 
 

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

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ACTA  DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS  DE VACARIS SES I EL DE 
VILADECAVALLS. 

 
 
En data 5 de desembre de 2014, mitjançant correu electrònic, l’Oficina del Mapa Municipal de 
Catalunya de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ens 
insten a iniciar el corresponent expedient de delimitació del nostre terme municipal amb el dels 
municipis de Rellinars, d’Olesa de Montserrat i de Viladecavalls, per tal de poder completar les 
delimitacions del nostre terme municipal, d’acord amb l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
De conformitat amb el previst a l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan 
competent per adoptar l’acord d’inici de l’expedient i de nomenament de la corresponent 
Comissió Municipal de Delimitació. 
 
De conformitat amb el previst a l’article 28.2 del Decret 244/2007, el Ple de l’Ajuntament en 
sessió ordinària del dia 29 de gener de 2015, acordà d’inici de l’expedient de delimitació del 
terme municipal de Vacarisses  amb els de Rellinars, d’Olesa de Montserrat i de Viladecavalls , 
i ratificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, pres en sessió extraordinària celebrada 
el 7 de juliol de 2011, pel qual es va acordar nomenar els membres de Comissió de Delimitació 
Municipal de Vacarisses.  
 
En compliment del que disposa l’article 28.5 del Decret 244/2007, amb les modificacions 
operades pel Decret 209/2015, de 22 de setembre, atès que durant la tramitació de l’expedient 
es produí renovació del consistori,  el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió 
extraordinària el dia 9 de juliol de 2015, va acordar nomenar els representants de la Corporació 
a la Comissió de Delimitació Municipal de Vacarisses, essent notificat al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals i als Ajuntaments de Rellinars, d’Olesa de Montserrat i de 
Viladecavalls. 
 
Atès que la Direcció General d’Administració Local, mitjançant escrit, registre d’entrada 
003097/2016,  de data 27 de juny de 2016, ens comunica que el dia 7 de juliol de 2016 ha estat 
assenyalat com a data d’inici de les operacions de delimitació entre el municipi de Vacarisses i 
el de Viladecavalls, a l’efecte de formalitzar l’acta corresponent. 
 
D’acord amb l’article 30.2 del Decret 224/2007, amb les modificacions operades pel Decret 
209/2015, de 22 de setembre, s’ha practicat notificació individualitzada a tots els titulars de les 
finques afectades per l’expedient de delimitació. 
 
Estesa l’acta de les operacions de delimitació entre els dits termes municipals, en la qual 
consten com assistents representants de les comissions d’ambdós municipis,  representació de 
la Generalitat de Catalunya, i veïns afectats. 
 
Vist que l’article 31.4 del Decret 244/2007 , amb les modificacions operades pel Decret 
209/2015, de 22 de setembre, disposa que l’acta corresponent a les operacions de delimitació 
amb els seus documents complementaris se sotmetran al Ple dels ajuntaments afectats, per tal 
que acordin la seva aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres . 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 20 
de juliol de 2016, va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
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A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 

Vacarisses i el de Viladecavalls, formalitzada el dia 7 de juliol de 2016, i els 
documents complementaris. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del  

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, com ja es va explicar a les comissions, s’han 
signat les delimitacions entre Vacarisses i Viladecavalls i si s’aprova hi haurà una petita 
modificació que es tracta d’uns seixanta metres corresponents a una casa de la zona d’El 
Molinot que quedava mig partida i, donat que els seus habitants estan empadronats a 
Viladecavalls i tributen allà, es va creure convenient que aquests seixanta metres passin a 
formar part del terme de Viladecavalls. 
 
Intervé el Sr. Boada qui demana si Viladecavalls, a canvi, pot cedir a Vacarisses 60 metres 
seus, doncs a la zona dels Caus quan facin la delimitació tindran problemes amb Terrassa  no 
seran tan generosos com nosaltres. 
 
El Sr. Alcalde explica que es van reunir amb els tècnics de Terrassa i que havien tornat a 
quedar, però que no es van presentar a la convocatòria, segurament per algun malentès. 
Afegeix que coneix aquesta problemàtica, i que el problema no és només per algunes cases 
dels Caus que queden partides, sinó també pel tema de la Casa Nova de l’Obac. 
Segueix dient que hi ha dos aspectes a defensar, per una banda la línia que marca l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya que, en concret a la Casa Nova de L’Obac fa de fita i queda dins el 
terme de Vacarisses ,per tant només podrien discutir sobre aquestes dues o tres  cases 
que reben els serveis de Vacarisses i que ell entén que haurien de quedar dins del nostre 
terme. 
 
El Sr. Boada diu que el que buscarà Terrassa és una compensació de metres. 
 
El Sr. Alcalde respon que la reunió es va posposar pel setembre i que ja els informaran. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PA TRIMONI,  D’ACORDAR LES 

FESTES LOCALS DE VACARISSES  PER A L’ANY 2017 . 
 
Vista l'Ordre TSF/137/2016,  de 30 de maig,  de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ,  
per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2017, 
publicada el DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016. 
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Vist que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que mitjançant una ordre d’aqueix Departament 
s’han de fixar  dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 20 de juliol de 2016  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 2017  , els dies 13 d’abril i 26 

de maig. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de  Catalunya. 
 
 
 
Es sotmet a votació quedant aprovada per unanimitat. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UIPV ,  PERQUÈ EL 

DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  HABILITI UN 
ACCÉS I UN APARCAMENT PER ACCEDIR AL CAP DE L'ÀREA BÀSICA DE 
SALUT DE MONISTROL DE MONTSERRAT. 

 
 
L'atenció primària és el primer punt d'accés al sistema de salut i es presta principalment als 
centres d'atenció primària als CAP.                     . 
Als CAP es on hi trobem, l'equip d'atenció primària, la unitat d'atenció a l'usuari, altres consultes 
d'atenció especialitzada i serveis de diagnòstic per la imatge, en algun dels centres.     
                                                                        .         
Els serveis que s'ofereixen al centre d'Atenció primària són:  
Diagnòstic i atenció als principals problemes de salut aguts i crònics, activitats de prevenció 
(vacunació, detecció precoç de malalties, etc.) i promoció d'hàbits saludables. Atenció 
personalitzada i de confiança, informació i consells de tipus sanitari i assistencial. Servei 
d'atenció a domicili, programes d'atenció domiciliària per a les persones que pel seu estat de 
salut no es poden traslladar fins al CAP o consultori local, atenció urgent o continuada, o 
informació sobre el centre amb atenció continuada més proper al domicili, atenció a la salut 
sexual i reproductiva, i atenció comunitària.                                                                                  . 
 
Des de principis de l’any 1996, Vacarisses, forma part de l'Àrea Bàsica de Montserrat, 
juntament amb Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat i Rellinars.                               . 
 
Atès que en el moment de la seva creació, el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, va atorgar la construcció i gestió de la capçalera de l'Àrea Bàsica de Salut a 
la població de Monistrol de Montserrat, en un lloc mal comunicat, amb un accés molt precari 
per trobar-se ubicat en una zona on el carrer és molt estret i sense cap possibilitat 
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d’aparcament.                  .                  
 
Atès que els veïns i veïnes de Vacarisses ens hem de desplaçar a Monistrol, per poder ser 
atesos en les urgències, o per determinades consultes mèdiques, en aquest centre 
d'atenció primària, en unes condicions d'accessibilitat poc adequades.                      . 
 
Atès que hi ha persones que per la seva diagnosi clínica, persones grans amb alguna patologia 
que els priva en la seva mobilitat i no poden accedir amb facilitat, per anar al CAP. 
 
Atès que Vacarisses no té la condició de CAP, tot i que és el municipi de l'Àrea Bàsica de Salut 
amb un nombre més gran d'habitants i de pacients atesos, i que actualment li pertocaria tenir la 
capçalera de l'Àrea Bàsica.                                                    . 
 
Atès que l'administració competent, ha de facilitar i posar els mitjans necessaris per tenir un 
accés viable i en bones condicions en els centres d'atenció primària en els que és deriva'n les 
persones que n'han de fer ús i que provenen d'altres poblacions.                            . 
 
Per tot l'anteriorment exposat el Grup Municipal d'UIPV, proposa al ple l'adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Vacarisses faci les gestions oportunes amb el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal que habiliti un 
accés i un aparcament en condicions òptimes en el CAP de Monistrol de 
Montserrat, per facilitar que els pacients de Vacarisses i de les poblacions 
veïnes que integren l’Àrea Bàsica de Salut, i puguin accedir-hi amb facilitat. 

 
SEGON.-  Comunicar l'acord al Servei Català de la Salut, a l‘Institut Català de la Salut,a 

l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, l’Ajuntament de Castellvell i el Vilar, 
l’Ajuntament de Rellinars i al Director de l’EAP de l'Àrea Bàsica de Salut de 
Montserrat.                           . 
 

TERCER.-  Comunicar l’acord a les Associacions de veïns i a les entitats de Vacarisses. 
 
QUART.-  Publicar aquest acord a la web i a la revista el Terme. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui comenta que el Sr. Alcalde els va demanar que retiressin la 
moció, però ells no hi estan d’acord, sinó que prefereixen afegir un punt en el que s’expliqui que 
l’Ajuntament de Vacarisses està demanant que es traslladi el CAP a Vacarisses i així,         
paral·lelament, demanar que fins que això no sigui així es millori l’accés al CAP de Monistrol. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que aquesta moció és de justícia i té raó, però que si el que 
volem és que Vacarisses sigui la capçalera de l’Àrea Bàsica, amb aquesta moció facilitaran que 
Monistrol es perpetuï com a capçalera de l’Àrea Bàsica.  
Afegeix que, juntament amb la regidora Mariana Ríos,  han anat a Manresa a parlar amb la Sra. 
Marta Chandre i tot això ja s’està bellugant, però el que ens interessa és que no es bellugui 
gaire doncs Vacarisses, per número d’habitant,s pot apretar per ser la capçalera de l’Àrea 
Bàsica i ,si aproven aquesta moció, posicionaran a Monistrol millor, doncs serà més fàcil no 
tocar-ho. Afegeix que si volen poden deixar la moció sobre la taula i esperar. 
 
El Sr. Gibert diu que troba bé el que diu el senyor Alcalde però que no tenen la seguretat de 
que això sigui així i és per això que han demanat afegir un punt a la moció, doncs la majoria de 
veïns que han hagut d’anar alguna vegada d’urgències o per cures saben molt bé que té un 
accés pèssim i, encara més, per alguna persona impossibilitada. Afegeix que el que volen 
posar davant del primer acord és “ mentrestant Vacarisses no sigui el CAP de l’Àrea Bàsica de 
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Salut de Montserrat demanem que ...” doncs ningú els garanteix que això sigui així, doncs al 
CAP Monistrol en el seu moment es va fer una inversió que va costar uns diners per tenir uns 
equipaments i una infraestructura que Vacarisses no té, i per tant no és tan fàcil com dir que 
Vacarisses tindrà el CAP. Segueix dient que, si a Vacarisses li han d’atorgar el CAP, s’haurà de 
fer una inversió important doncs el CAP d’aquí no està preparat, no hi ha odontologia, ni un lloc 
per a que dormin els metges d’urgències... Per acabar diu que afegint això que han dit no 
comprometen res i segurament els faran cas. 
 
El Sr. Alcalde diu que deixar-la sobre la taula vol dir que passat un temps poden tornar a treure-
la, en canvi enfortir la posició de Monistrol suposa afeblir la posició de Vacarisses. 
 
Intervé el Sr. Boada qui explica que va ser l’any 1996 quan es va decidir que el CAP fos 
Monistrol, doncs aleshores era el municipi més gran, Vacarisses només tenia 700 habitants i 
l’alcaldessa de Monistrol va prometre accessos al CAP des de la zona d’aparcament. Afegeix 
que caldria parlar amb la resta d’ajuntaments, doncs també els deu interessar que es solucioni 
aquest problema. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui diu que ,si finalment el CAP estigués a Vacarisses, 
els municipis de Castellbell, Monistrol i Rellinars haurien de venir aquí. 
 
Intervé la Sra. Ríos, que, igual que el Sr. Alcalde els demana a U.I.P.V. que deixin la moció 
sobre la taula, doncs a més a més ara sortirà un nou Pla Director d’Urgències on ells hi podran 
dir la seva, i un dels arguments que precisament han defensat aquests dies és el problema de 
l’accessibilitat al CAP, per tant si ara demanen de fer un aparcament aquest argument no el 
tindran. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que agraeix que es quedi sobre la taula, doncs és tracta 
d’un tema sanitari, per tant molt important per Vacarisses i per tothom, i val la pena que tot el 
Consistori vagi a la una. 
 
El Sr. Alcalde, amb el vist-i-plau de tots els regidors,  diu que es deixa sobre la taula i agraeix a 
l’ oposició que sigui així. 
 
 
 
1.5.-  POSAR EN CONEIXEMENT DEL PLE DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR. 
 
 
Vist l’escrit presentat en data 19 de juliol de 2016,  registre d’entrada núm. 003589, per 
Salvador Martín i Martín, regidor d’aquest Ajuntament per Unió Independent per Vacarisses, en 
què comunica la seva renúncia al càrrec de regidor, pel qual havia estat proclamat electe  com 
a resultat de les últimes eleccions municipals. 

Atès que  Eva Maria Matilla i Borrego , a qui li  correspondria  substituir al cessant per ordre 
decreixent segons la col.locació a la llista de la candidatura Unió Independent per Vacarisses , 
en data 19 de juliol de 2016,  registre d’entrada núm. 003590,   presenta escrit de renúncia a 
ser proclamada electe,  per ordre de  prelació ha recaigut en la persona de Martí Llorens i 
Morraja, candidat immediata en la llista. 
 
Atès que per aquesta Alcaldia i Secretaria han estat ratificades les renúncies al càrrec i a la 
substitució per prelació, garantint-se així la voluntarietat dels interessats en els actes 
expressats. 
 
En virtut del què disposa la Llei Orgànic del Règim Electoral General,  i la Instrucció de 10 de 
juliol de 2003, de la Junta Electoral Central , al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 
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A C O R D 
 
PRIMER.-  Prendre coneixement de  la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de 

Vacarisses presentada pel senyor Salvador Martín i Martín, qui ostentava la 
condició de membre de la Corporació des de les últimes eleccions locals. 

SEGON.-  Trametre certificació del present acord a la  Junta Electoral de Zona, juntament 
amb l’escrit de renúncia a ser proclamada electa  presentat per la senyora Eva 
Maria Matilla i Borrego, a qui li  corresponia  substituir al cessant  ,  perquè en 
prengui coneixement, i  indicant que el senyor Martí Llorens i Morraja, a judici 
d'aquesta Corporació , li correspon cobrir la  vacant, seguint l'ordre decreixent 
com a candidat de la llista electoral per Unió Independent per Vacarisses. 

 
TERCER.-  Que una vegada rebuda  la credencial acreditativa de la condició d'electe a 

favor del senyor Martí Llorens i Morraja es notifiqui a l'interessat, als efectes de 
què prengui possessió del càrrec i en juri o prometi acatament a la Constitució.  

 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde qui explica que degut a la renúncia al càrrec de regidor del Sr. 
Salvador Martin ara han de posar-ho en coneixement del Ple i s’ha de votar. 
 
Es sotmet a votació quedant aprovada per unanimitat. 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS. 
 
No n’hi ha.  
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
 
3.1.-  DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CE LEBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 27 DE JUNY DE 2016, i 5 i 11 DE JULIOL 
DE 2016. 

 
             Es dona compte de les actes de les sessions relacionades. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 212/2016, de 20/06/2016, al 243/2016, 
de 21/07/2016), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 24/2016, de 11/07/2016, al 25/2016, 
de 11/07/2016), (Serveis Municipals, del 31/2016, de 27/06/2016, al 39/2016, de 
19/07/2016), (Urbanisme, del 45/2016, de 27/06/2016, al 56/2016, de 21/07/2016), 
(Esports el 4/2016, de 18/07/2016), (Educació, del 15/2016, de 04/07/2016, al 18/2016 
de 21/07/2016), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 29/2016, de 01/07/2016, al 
34/2016, de 18/07/2016), (Cultura, Festes i Patrimoni, del 12/2016, de 12/07/2016, al 
13/2016, de 14/07/2016), (Comunicació, del 6 de 30/06/2016, al 9 de 14/07/2016), 
(Gent Gran, el 3 de 04/07/2016). 
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            Es dona compte dels decrets signats des de l’última sessió plenària ordinària. 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2 35/2016, DE 15 DE JULIOL 

DE 2016, PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSU POST DE 
L’EXERCICI DE 2015. 

 
 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 235/2016 
 
 
De conformitat amb allò disposat a l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el pressupost de cada 
exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de 
desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i 
pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. 
 
A més s’estableix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de 
l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el 
romanent de tresoreria de l’entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria haurà de 
realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant els drets pendents de 
cobro que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer de 
març de l’exercici següent i la seva aprovació correspon al president de l’entitat local, previ 
informe de la intervenció. 
L’article 93 del RD 500/1990, estableix la següent informació que ha d’obtenir-se com a 
conseqüència de la liquidació del pressupost:  
“a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre. 
b) El resultado presupuestario del ejercicio. 
c) Los remanentes de crédito. 
d) El remanente de Tesorería”. 
 
Formada per la intervenció la liquidació corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre i el 
detall de la qual es conté ampliat en el preceptiu informe de la intervenció municipal, s’ha 
obtingut la següent informació: 
 
Resultat pressupostari       
       
       

    
Drets Rec. 

Net 
Oblig. Rec. 

Net Total 
       

Operacions corrents (Cap 1 a 5) 8.558.222,12 7.317.902,41   

Altres no financers (Cap 6 i 7) 151.207,67 1.820.274,06   
Total no financer 8.709.429,79 9.138.176,47 -428.746,68 
Actius financers  (Cap.8) 0 0   

Passius financers (Cap.9) 0,00 513.880,54   
Resultat no ajustat 8.709.429,79 9.652.057,01 -942.627,22 
Crèdits gastats finançats amb Romanent  1.068.877,71 
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Desviació de finançament negativa de l' exercici  335.854,64 
Desviació de finançament positiva de l' exercici  118.368,38 
Resultat pressupostari ajustat     343.736,75 

 

 

 

Romanent de tresoreria  Ex. Anterior  Ex. Actual 
      
Pendent de cobrament de pres. (Ex. Actual i 
Anteriors) 3.078.912,33 3.196.513,94 

Pendent de cobrament N.P 481.976,73 518.653,12 

 -Prov. Insolvències 1.198.736,15 1.214.973,90 

 -Ing. Pendent de pagament 20.284,59 16.565,61 
Pendent de cobrament net 2.341.868,32 2.483.627,55 
Pendent de pagament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 918.045,16 925.993,36 

Pendent de pagament N.P. 964.613,50 973.272,80 

 -Pag. Pendents d'aplicar 0 0 

Pendent de pagament net 1.882.658,66 1.899.266,16 
Fons líquids 2.170.840,45 949.496,55 
Romanent previ 2.630.050,11 1.533.857,94 
Romanent amb finançament afectat 599.177,34 435.188,01 

Romanent per despeses generals 2.030.872,77 1.098.669,93 
 

 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

En la tramitació i confecció de l’expedient, és d’aplicació la següent normativa: 

Articles 191 a 193, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL 

Articles  89 a 105 de la secció tercera del capítol III del RD 500/1990, de 20 d’abril pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL 

Regles 76 a 86 i concordants, de l’Ordre 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
instrucció del model normal de comptabilitat local. 

Articles 3, 6 i 11 de la LOEPSF. 

Article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions de 
subministrament d'informació. 

Articles 4, 15 i 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre que desenvolupa la Llei 
general d'estabilitat pressupostària. 

Atès que per Decret de L’Alcaldia número 148/2015 es va incoar el procediment per aprovar 
l’expedient de liquidació de l’exercici 2014. 

Pel secretari i l’interventor de la Corporació s’han emès els corresponents informes preceptius. 

En base a les atribucions legals que em confereix la normativa vigent 
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ACORDO 

 

1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 que presenta les dades la 
informació continguda en els antecedents anteriors i ampliada a l’informe de la intervenció. 

2. Donar compte de la liquidació aprovada al ple de la Corporació en la primera sessió que se 
celebri. 

3. En virtut del que disposa l'article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que 
desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació, remetre al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques còpia de la liquidació juntament amb la restant informació prevista 
en aquest article.  

Així ho mana i signa l’alcalde davant meu, el secretari, que dono fe.  

 
 
 
3.5.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRES ORERIA QUE S’HA 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚB LIQUES I A LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA, ASSEGURANCE S I TRESOR,  
DE LA GENERALITA DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, 
RELATIU AL SEGON TRIMESTRE DE 2016. 

 
Helga Perez 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 2016. 
 
 

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. 
 
 

FONAMENTS 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: 
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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 2016 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 
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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. 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per informar, com ja es costum a cada ple ordinari,  que l’atur ha 
baixat a Vacarisses respecte el mes de maig en 8 persones que han trobat feina i per tant es 
situen amb una taxa del 16,59 %. Afegeix que les notícies també son bones per Catalunya, 
doncs és on més s’ha reduït l’atur de tot l’estat. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui, adreçant-se a la Sra. Sánchez, li diu que han rebut una nova 
carta en relació a l’aigua que és contradictòria amb el que es va dir a la presentació, doncs 
segons li ha comentat el seu company a la presentació va dir que des de que es van enviar les 
cartes s’havia notat una diferència en el consum, i en canvi a la carta diu que no s’està notant 
cap davallada. 
 
Per altra banda, adreçant-se al regidor d’esports, diu que l’altra dia es va trobar amb una noia 
que li va dir que estava portant molt bé la regidoria de Cultura, però que ell creu que Cultura 
potser si que ho porta bé, però en Esports té moltes queixes dels veïns. Li demana que l’informi 
de la situació del poliesportiu, de la licitació del bar del camp de futbol i també de la piscina, ja 
que veuen a diari que hi ha problemes. 
 
A la regidora de Medi Ambient li demana que els informi en relació a una notícia de la 
Vanguardia que deia que s’han obert diligències pel sobrecost del CTR en la seva execució. 
Afegeix que, parlant del CTR, vol dir que comencen a tenir pudors i soroll i, per tant, vol saber 
que té previst per evitar aquest problema. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació al sobrecost diu que pensa que no toca preguntar-
ho aquí, doncs que ell sàpiga l’ajuntament no va finançar res,  però que de totes maneres la 
regidora li pot respondre. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui, en relació al consum d’aigua, explica que el que va dir és que en la 
comparativa que feien del 14, 15, 16 del segon trimestre va comentar que es notava que 
s’havia reduït el consum per un doble motiu : pel ban i per les actuacions en reguladors i altres 
que reduïen molt les pèrdues d’aigua. Afegeix que és cert el que diuen a la carta de que no 
s’ha reduït prou el consum, i això han d’anar-ho remarcant perquè és la manera que la gent en 
prengui consciència, però no vol dir que sigui una contradicció, sinó que el segon trimestre 
respecte l’any passat s’ha notat una reducció de consums però que té a veure no només amb 
la reducció del consum, que insisteix que no és suficient, sinó amb les mesures que s’han 
implementat de reduccions de pressió. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui demana que, si els esforços no estan donant el fruit 
esperat, si han previst alguna altre alternativa que no sàpiguen. 
 
La Sra. Sánchez respon que no estan parlant de que els esforços del govern no donen fruit 
sinó que no s’han reduït prou els consums. 
 
El Sr. Serna llegeix l’escrit on diu “ el govern porta mesos treballant en alternatives i solucions, 
però malauradament la més important, que és la prospecció del pou de Can Còdol, ha sortit 
negativa”, per tan ell demana si tenen previst fer alguna altre cosa.  
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La Sra. Sánchez diu que a l’audiència pública ja van explicar-ho, van parlar del pou paral·lel al 
pou 2, que també va sortir negatiu, i que en l’immediatesa faran una tercera prospecció. 
Afegeix que també van explicar les mesures a mig termini i a llarg termini, i que si aquesta 
tercera prospecció l’encerten, allà ja hi tenen bomba, quadres elèctrics i, per tant, connexió 
immediata, i diu que si no va bé, hauran d’acabar subministrant amb cubes. 
 
En relació al poliesportiu, el Sr. Casas explica que pel que fa a les activitats no hi ha hagut cap 
canvi i que  a partir de setembre hi haurà més activitats dirigides i s’inclourà algun esport més. 
A més segueix dient que, a través de les meses de concertació,  hi haurà un ajut per tal de fer 
una inversió a les instal·lacions, i s’està mirant de posar una caldera de biomassa per a la 
reducció del consum elèctric i de gasoil. 
Pel que fa al bar, diu que es farà un concurs  en qüestió d’unes setmanes, i que després d’un 
estudi tècnic que s’està duent a terme per a fer alguns canvis en la situació del bar, sortirà el 
concurs. 
Segueix dient que segurament, quan comenci la temporada, el bar encara no estarà en 
funcionament, però buscaran una solució per quan hi hagi entrenaments i partits. 
En relació a la piscina el Sr. Casas explica que el dia 27 de juliol es va haver de tancar la 
piscina per un problema tècnic, doncs tot i que en un primer moment els va semblar que s’havia 
resolt el problema, van veure que no havia estat així i és per això que van tancar, encara que 
els paràmetres de ph i clor eren correctes, però degut a una avaria l’aigua no es filtrava bé i hi 
havia porqueria. Segueix dient que fa aproximadament un mes també la van haver de tancar 
degut a un problema de calcificació de clor al fons de la piscina, i la única solució que van 
trobar que no afectés als usuaris va ser fer una baixada de ph i, per tant, van haver de tancar. 
 
El Sr. Serna demana si s’ha solucionat el problema definitivament. 
 
El Sr. Casas respon que tant el problema de la calcificació del clor com l’avaria de les bombes 
ha estat solucionat. Explica que es van ajuntar les bombes amb el bloqueig dels difusors de 
clor i àcid. 
 
Intervé el Sr. Masana qui recorda al Sr. Serna que de problemes amb la piscina n’han tingut 
tots els regidors d’esports. 
 
El Sr. Serna li respon que ell només ha demanat informació, que sempre és molt curós en les 
seves intervencions, i que no cal que li expliquin el que es pateix amb la piscina doncs ell ja ho 
ha patit. 
 
Intervé el Sr. Garrido qui demana si les obres de la C-58 ja estan acabades i recepcionades. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, que a l’anterior Ple ja ho van comentar. 
 
El Sr. Garrido segueix dient que a l’alçada del Moreno abans creuaven vianants per anar al 
supermercat i a l’estació, i ara han deixat uns pivots que si els haguessin tallat la gent no hi 
podria passar,i hem de tenir en compte que no hi ha cap reducció de velocitat per on creua la 
gent. 
  
El Sr. Alcalde li respon que la gent no pot creuar pel mig de la C-58. 
 
El Sr. Boada diu que hi han posat 4 pilones blaves per a que pugui passar la gent. 
 
El Sr. Garrido diu que haurien d’haver deixat la new jersey i no els quatre pilons. 
 
El Sr. Alcalde diu que la gent hi hagués seguit passant, donant un salt, i encara hagués estat 
més perillós. 
 
El Sr. Garrido diu que al seu fill el va atropellar un cotxe allà mateix i que troba a faltar que no 
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s’hagi posat una reducció de velocitat. 
 
El Sr. Alcalde respon que si es fa una cosa que no es pot fer l’Administració no pot millorar la 
situació per a que es pugui fer, no es pot creuar la C-58, per tant no escau una reducció de 
velocitat. 
 
La Sra. Sánchez diu que li passarà el contacte del tècnic responsable per a que li expliqui.  
 
El Sr. Alcalde diu que si posen una barana la gent salta i és més perillós, per això creu que ho 
han deixat així, però si a sobre posessin una reducció de velocitat hi passaria tothom per allà, 
quan una autovia no és un lloc per creuar. Afegeix que en tot cas el que han de demanar i 
reivindicar és un pas elevat però no una reducció de velocitat. 
 
El Sr. Garrido pregunta que si passa alguna cosa de qui serà la responsabilitat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la responsabilitat en aquest cas és del vianant. 
 
Intervé la Sra. Serra qui diu que és el mateix cas que si algú travessa un semàfor en vermell, 
és responsabilitat seva. 
 
El Sr. Garrido diu que el que ells fan és mirar cap a un altre banda, tractant-se d’un lloc crític on 
hi ha molts accidents. 
 
El Sr. Masana respon que no és de rebut que els digui que miren cap a una altra banda, perquè 
si pugen al Cingle, per exemple, hi podrien posar una barana, però ja se sap que si fas coses 
amb perill  pot tenir conseqüències, però no és culpa de l’Administració. Segueix dient que 
l’autovia des de Viladecavalls fins a Manresa no té cap reductor de velocitat enlloc, perquè hi 
ha ponts per passar per dalt o per sota. Afegeix que, com ja li ha dit, està d’acord amb ell de 
que és una zona de pas i treballaran per tenir un pont, però ara barreja les coses. 
 
El Sr. Garrido diu que creu que no barreja les coses, doncs no només es tracta dels vianants, 
aquell tram és una entrada i sortida de cotxes. 
 
El Sr. Alcalde diu que si a totes les entrades i sortides de cotxes de l’autovia es posessin 
reductors de velocitat ... 
 
El Sr. Garrido diu que es tractaria d’una prevenció tant per vianants com per cotxes. 
 
La Sra. Sánchez torna a dir que el posarà en contacte amb el tècnic, que li explicarà i potser 
pot posar una placa, però no és una decisió seva. 
 
El Sr. Garrido diu que com que son ells els que governen creia que ells tenen més relació amb 
el tema. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui explica que molta senyalització no la posa l’ajuntament i tota 
l’autovia té punts on hi ha algun 50 que molesta, però potser allà si que hi faria falta, però les 
senyals no les posa l’ajuntament. Afegeix que ha vist imatges de gent travessant el carril de 
bus-vao,  el que també és una bestiesa. 
 
El Sr. Garrido insisteix en que si algú creua pel Moreno no serà igual que els vehicles circulin a 
50 que ho facin a 100. 
 
Per una altra banda, en relació a l’aigua,  el Sr. Boada diu que l’audiència pública i l’escrit no 
tenen res a veure. Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que les lectures de l’aigua del segon 
trimestre es van avançar 15 dies, cosa que no es diu enlloc i que influeix molt en el consum. 
Segueix dient que l’any 2015, al final de la legislatura, van posar una bomba que doblava el 
cabdal de la que hi havia, perquè ja s’havien trobat en anys anteriors que els dipòsits no es 
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podien recuperar amb totes les bombes funcionant perquè el consum era més alt, però ara han 
de tenir en compte que aquesta bomba ha tret el doble de cabdal. 
Demana a la Sra. Sánchez si no es pot baixar la bomba de nivell, doncs el pou 1 és més fondo 
que l’alçada on està la bomba, i ell recorda que l’any 1984 van baixar la bomba i es va 
solucionar el problema. 
Segueix la seva intervenció dient que ara es treu el doble d’aigua, però els dipòsits no s’han 
quedat mai sense aigua, baixa el nivell del pou però està estabilitzat a dos metres. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que un nivell estabilitzat és aquell que durant 3 o 4 mesos es 
manté igual, però si ha anat baixant de 3 metres paulatinament fins a 2,5, d’un total de 24 
metres, això no és estar estabilitzat.  
 
El Sr. Boada pregunta si quan la bomba va traient s’estabilitza o baixa, perquè els números son 
molt fàcils de dir, i si diuen que ha disminuït el consum però la lectura s’ha fet quinze dies 
abans, això al mes de juliol es nota molt. A més, diu que es va dir que per l’agost, al tancar la 
Puig i altres empreses, s’anirien recuperant. 
Per altra banda, adreçant-se a la Sra. Sánchez, li comenta que en el seu escrit diu coses que 
son mentida i per tant les vol rebatre. 
 
El Sr. Alcalde li demana que faci la pregunta, però que això que diu ja es un tema partidista. 
Afegeix que ell el deixa parlar i expressar-se lliurement, cosa que ell no el va deixar fer, però ell 
creu que això es tracta d’un tema d’un partit polític amb ells, per tant potser haurien de treure 
un butlletí o revista i dir el que vulguin. 
 
El Sr. Boada diu que es tracta d’un tema que els afecta a tots i pregunta que si ara el que volen 
es donar-los lliçons. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que li agradaria saber quantes vegades li 
ha tret la paraula. 
 
El Sr. Alcalde li respon que han estat unes quantes vegades i que ja li buscarà, doncs fins i tot 
no el deixava parlar, però ara ell sí que el deixa. 
 
El Sr. Boada insisteix en que si hi ha unes paraules publicades pel mitja que sigui ell vol 
comentar-ho.  
 
El Sr. Alcalde li demana al Sr. Boada que faci la pregunta d’una vegada. 
 
El Sr. Boada explica que des de la primera sequera a Vacarisses es va apostar per portar 
l’aigua de Terrassa,  i hi havia un conveni signat amb l’ACA que finançava la portada d’aigua en 
un 60 %, però a l’anterior legislatura es va caducar perquè no es va signar una prórroga per 
part de l’ajuntament, per tant van fer molt per l’aigua. Afegeix que diuen a l’escrit que van fer 
una canonada a Torreblanca, però la van fer sense consignació pressupostaria i la van pagar 
ells la legislatura passada, perquè l’ACA els va dir que no ho volia pagar. Afegeix que li va 
agradar escoltar a l’audiència que l’ACA els pagarà una part de la portada d’aigua de Terrassa, 
i que els felicitarà si això és així. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui torna a repetir el que li ha dit al Sr. Serna, que  ja van dir 
que les dades no son comparables perquè han aplicat diferents mesures, i a més les lectures 
es van avançar, per tant la baixada de consum no és real ni la poden comprovar, doncs no 
saben quin percentatge d’aquesta reducció té a veure amb la reducció de consums, avançar 
les lectures o les mesures implementades de reducció de pressions que fan reduir el consum. 
Segueix dient que, la sospita, pel que veuen, és que efectivament s’havien de reduir més els 
consums i és al que han d’anar i li han de dir a la població, doncs és un tema de responsabilitat 
política, no poden deixar d’apretar una mica a la ciutadania. 
 
El Sr. Boada diu que el que ha fet la carta és espantar la ciutadania i que ell no havia alarmat 
mai a la gent. 
 



 16 

La Sra. Sánchez respon que no es tracta d’alarmar, sinó de responsabilitzar i sensibilitzar, 
doncs tots saben que hi ha ciutadania molt conscienciada i col·laboradora, però que també hi 
ha ciutadania irresponsable, passota i que s’emprenyen perquè se’ls demana que redueixen els 
consums davant d’una situació d’extrema gravetat. Afegeix que cadascú s’ho prendrà com 
vulgui i farà interpretacions del que diuen, aquí un exemple. 
En relació al cabdal aquest que deia el Sr. Boada que es va doblar, sembla que precisament 
aquest ha estat el problema, que es va posar una bomba molt dimensionada que ha 
sobreexplotat el pou i, juntament amb la manca de pluges, ha fet aquesta davallada tant forta. 
Per tant, diu que en aquell moment el rendiment del pou era de 70 m³ dia, però continuen dient 
que el problema no és de dipòsits, sinó de que el pou va davallant i quan no puguin extreure 
aigua és quan tindran el problema, i per això han de reduir els consums.  
Pel que fa a baixar la bomba diu que ja ho han parlat altres vegades i no entén com els seus 
companys no li han explicat. Explica que el pou té una fondària de 132 metres i a la legislatura 
2007-2011 que hi va haver un problema amb aquell pou, a part d’un acte de vandalisme, 
aquella bomba va caure als fons del pou, i degut a la complexitat per treure-la es va deixar allá i 
es va posar una de nova, i és per això que no es pot baixar. 
 
El Sr. Boada pregunta a quina profunditat està col·locada la nova.  
 
La Sra. Sánchez diu que creu que està a uns 120 metres o una mica més. 
 
El Sr. Boada diu que hi ha una diferència de 10 metres. 
 
La Sra. Sánchez respon que una bomba és molt grossa, pot fer uns 6 metres. Afegeix que 
tampoc es buiden els dipòsits perquè al nucli tenen una aportació diària d’Aigües de Terrassa 
de 250 m³ que estan ajudant a salvar la situació. 
Pel que fa a l’altre tema diu que no vol parlar-ne més, però que treballaran per fer aquesta 
portada en alta i que l’ACA financi la part que li toqui. 
 
El Sr. Boada li diu que ja que la van perdre... afegeix que tenen els mateixos assessors que 
ells, Electromecànica Pintó, i les perforacions les fa Perforacions Catalanes, que son els que 
els van aconsellar posar la bomba mes gran,  i ara resulta que està malament. 
 
La Sra. Sánchez diu que ningú ha dit que el que van dir aleshores estigués bé o malament,ni 
que el que diuen ara estigui bé o malament, sinó que les coses han canviat, doncs abans no hi 
havia la problemàtica de manca de pluja i el pou estava en un moment bó, i per tant la decisió 
era correcte, però ara amb el transcurs del temps s’ha vist que amb la manca de pluges i la 
davallada del nivell del pou s’havia de reduir l’extracció, sinó haguessin acabat sobre explotant-
lo del tot, però ningú qüestiona res, els proveïdors son els mateixos, el que ha canviat és la 
situació. 
 
El Sr. Boada li diu a la Sra. Sánchez que ella mateixa els ha dit que degut a aquella bomba s’ha 
sobreexplotat el pou, quan el que mana son els cabdals. 
 
El Sr. Alcalde fa un prec a tots, que amb el tema de l’aigua no es llencin els plats pel cap i vagin 
tots a una. 
 
El Sr. Boada diu que ja els hi han tirat els plats pel cap i no provocat per ells. 
 
El Sr. Alcalde torna a repetir que el que ell demana és que a partir d’ara no es llencin els plats 
pel cap en aquest tema,  i que ell té el compromís de tirar endavant el tema de l’aigua amb el 
seu consens, i això és el que ell procurarà. 
 
El Sr. Boada respon que hi està d’acord ,però que el seu consens no és el mateix que surt al 
carrer, per una banda consens i per l’altre els ataquen. 
 
La Sra. Sánchez, adreçant-se al Sr. Boada, li diu que el que li passa és que no accepta les 
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discrepàncies. 
 
El Sr. Boada respon que això no és així. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui demana la paraula per al·lusions. 
 
El Sr. Alcalde li aclareix que una al·lusió és quan s’anomena a algú i aquest no és el cas, però 
que si vol pot parlar. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui vol incidir en els dos dies que s’ha hagut de tancar la piscina 
durant el mes de juliol, doncs ell que ha estat regidor d’esports durant més de dotze anys sap 
que a la piscina hi ha molts problemes, ja que es tracta d’un tema de salut publica i ell també va 
patir molt. Però amb la seva experiència el que creu és que els està fallant el manteniment, 
doncs ells en 20 anys no l’han hagut de tancar mai, cosa que no és per casualitat, sinó perquè 
hi estaven molt a sobre. 
 
El Sr. Alcalde diu que no és veritat. 
 
El Sr. Gibert segueix dient que si havien de treballar a la nit per tal que al dia següent l’aigua de 
la piscina estigués en condicions ho feien, i ara es donen molt sovint aquests problemes que no 
dubten que siguin problemes tècnic,s però el que està clar es que al darrera hi ha d’haver una 
persona que se n’ha de cuidar per a que aquests problemes es solucionin. Afegeix que no sap 
si algú els ho ha demanat, però la gent que paga la quota els podrien demanar la devolució de 
la part proporcional i tindrien l’obligació de fer-ho. 
Segueix dient que, si algun dia algú agafa alguna infecció l’ajuntament serà el responsable, 
doncs el Sr. Casas ha dit que els fallava la recirculació ,el que provoca que no hi hagi una 
depuració, el que pot provocar infeccions a part de la porqueria que queda a l’aigua, i ell per la 
seva experiència sap que han tingut la piscina per sota del nivell dels skimmers més d’un dia, el 
que vol dir que si el nivell de la làmina d’aigua esta per sota dels skimmers és una errada de 
manteniment i vol dir que no s’estan fent bé les coses, per tant els demana que hi posin cura, 
perquè és una cosa molt seriosa, i no és de rebut que en plena temporada d’estiu tanquin la 
piscina, i suposa que deuen haver tingut queixes, almenys a ell li han arribat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que ell a l’anterior Ple hagués tancat la 
piscina, i a més ell no volia parlar-ne, però li recorda que fa dos anys es va tancar la piscina 
una tarda perquè van sortir uns quants nens escalivats, i un altre dia el socorrista va arribar tard 
i es va posar de socorrista al Sr. Serna. 
 
El Sr. Gibert diu que això últim és cert, que li ha de donar la raó. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que ell es refereix a que de problemes sempre hi ha perquè la piscina és 
una tema delicat, però mai hi ha hagut cap perill per la població, i quan s’ha considerat que hi 
podia haver algun perill s’ha tancat, doncs ell considera que és millor. 
 
El Sr. Gibert diu que hi està d’acord, però un ajuntament no dona una bona imatge si en una 
temporada d’estiu, que son dos mesos i mig, la piscina es tanqui dos dies per problemes, 
doncs ja saben que en poden haver, però el manteniment s’ha de fer, i si s’ha de treballar tota 
la nit per poder obrir l’endemà es contracta l’empresa per a que ho solucioni. Torna a dir que 
durant els 12 anys que ell va ser regidor d’esports no ha passat mai, es tancava quan hi havia 
tempestes, però l’endemà la piscina estava en funcionament. 
 
El Sr. Alcalde diu que és el mateix tancar per uns motius o per altres. 
 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li demana saber el cost de les dues prospeccions i de la tercera 
quan es faci. 
Pel que fa al bar del camp de futbol li diu al Sr. Casas que les coses s’han de fer amb previsió i 
no esperar al mes d’agost, sabent com ja sabien, que al senyor que hi havia no li sortien els 
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números, haurien d’haver fet preparar al personal el plec de condicions i que quan comencin 
els nens a anar a futbol el bar estigues en condicions. 
 
En relació a la discussió que va tenir al Ple passat amb el Sr. Alcalde, referent a que no veien 
bé que es reomplís la piscina quan baixa per les depuracions i les pèrdues, i s’ha de fer una 
aportació d’aigua que a més té entès que no l’estan fent bé, diu que pel govern prevalia el 
públic per davant del privat, doncs les piscines privades s’han d’omplir amb cubes segons ban 
de l’Alcalde, però van dir que hi havia un regidor d’U.I.P.V que havia dit que s’havia de tancar la 
piscina. 
 
El Sr. Alcalde li demana quan ho van dir això. 
 
El Sr. Gibert respon que el Sr. Alcalde va fer unes declaracions al facebook en aquest sentit. 
 
El Sr. Alcalde respon que en el facebook no es fan declaracions, sinó que es tracta d’una cosa 
privada d’ell. 
 
El Sr. Gibert li diu que el facebook és una xarxa social pública. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no és cert que sigui públic, sinó que és personal. 
 
El Sr. Gibert diu que és molt preocupant que un alcalde es dediqui a dir mentides, a més a 
l’acta surt el que ells van dir i el que va dir el Sr. Alcalde, i en cap moment van dir que la piscina 
es tanqués, en canvi l’alcalde ho ha fet servir per fer mal i provocar debat al facebook, 
provocant que la  gent els insultés pel facebook, tractant-los de cacics i profanant mentides, per 
tant li demana en nom seu i d’U.I.P.V. que ho retiri públicament, doncs els han afusellat arrel de 
les seves declaracions, i ja n’estan farts d’aquesta actitud envers l’oposició, doncs com a 
alcalde, siguin declaracions o no, son comentaris que els veu tothom, doncs el facebook el veu 
tothom. Afegeix que mai han dit que es tanqui la piscina,per tant és molt bonic que els seus 
amiguets li riguin  les gràcies i diguin que em posi a la porta i ho faci públic. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que en el darrer ple hi va haver un moment en que algun regidor 
d’U.I.P.V. va dir “que es tanqui la piscina”. 
 
El Sr. Gibert diu que això no consta a l’acta i demana al Sr. Alcalde que no menteixi i que li 
digui què és el que preval en un ple, si la seva paraula o el que consta a l’acta . 
 
El Sr. Alcalde diu que ell ,en el seu facebook, posa el que li dona la gana perquè és una cosa 
privada. 
 
El Sr. Gibert interromp al Sr. Alcalde i diu que posi el que vulgui però que no menteixi. 
 
Intervé el Sr. Boada qui, adreçant-se al Sr. Alcalde, li diu que després vol consens. 
 
El Sr. Gibert també diu que si després vol consens amb el tema de l’aigua. 
 
El Sr. Alcalde li respon que això no té res a veure. 
 
El Sr. Gibert torna a interrompre’l i li diu que es tracta de responsabilitat política, doncs estan 
parlant de l’aigua. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Gibert que el deixi parlar i torna a dir que en el seu facebook posa 
opinions personals seves, i en les opinions que donen els altres en el seu facebook ell no és 
responsable ni molt menys. 
 
El Sr. Gibert interromp de nou per dir que el Sr. Alcalde el que fa es contestar a aquests 
comentaris. 
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El Sr. Alcalde torna a demanar al Sr. Gibert que el deixi parlar durant el seu torn de paraula i 
diu que li va semblar sentir d’un dels regidors d’U.I.P.V “que es tanqui la piscina”. 
 
El Sr. Gibert diu que no ho van dir això. 
 
El Sr. Alcalde afegeix que l’acta no recull específicament tot el que es diu. 
 
El Sr. Gibert interromp al Sr. Alcalde i li diu que quina casualitat que l’acta no ho reculli. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui demana si us plau al Sr. Gibert que calli i que deixi parlar a 
l’alcalde. 
  
El Sr. Gibert li respon que ella no és ningú per fer-lo callar i que és vergonyós que diguin que 
han dit una cosa que no han dit.  
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Gibert que calli i que es calmi, doncs considera que està fent una 
mica el número.  
Torna a dir que ell va sentir allò, que ho van dir o l’un o l’altre, i que ell no ho ha dit en un acte 
públic sinó en un espai privat, i sinó que el Sr. Gibert s’informi com funciona el facebook. 
Afegeix que ell també podria dir comentaris que han fet o han deixat de fer ells, acusant i 
deixant d’acusar, el que passa és que ells no ho fan pel facebook, sinó per les cantonades, que 
és pitjor. 
Explica que si ell aquesta explicació l’hagués fet al ple la podria arribar a retirar, perquè no 
consta en acta, però li repeteix que en acta no consta tot i que ell en un moment determinat va 
sentir “doncs tanqueu-la”. 
 
 
Intervé el Sr. Gibert qui demana al Sr. Alcalde que, com que això no es veritat, i no ha sortit mai 
de la seva boca, ara ha de rectificar. 
 
 
El Sr. Alcalde li respon que poden escoltar la gravació i que ell no ha de rectificar, ni el pot 
obligar a fer una rectificació d’una cosa que ha dit en un espai privat. 
 
 
El Sr. Gibert diu que el que ha fet ha estat provocar que els insultin, i que si aquest és l’estil de 
l’alcalde de Vacarisses, endavant. 
 
 
El Sr. Boada diu que això és tirar la pedra i amagar la mà. 
 
 
El Sr. Alcalde diu que s’ha acabat i que si tenen alguna pregunta més. 
 
 
El Sr. Gibert demana al Sr. Alcalde que vagi amb compte. 
 
 
El Sr. Alcalde li diu si l’està amenaçant, doncs això també constarà en acta, i li demana si això 
pot posar-ho al facebook o no. 
 
 
El Sr. Gibert respon que vagi en compte amb faltar el respecte a les persones.  
 
 
El Sr. Alcalde li reitera que ell escoltarà la gravació, però que el facebook és un lloc privat, no 
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públic, i que aquest facebook no el té com a alcalde sinó com a Toni Masana, i per tant no és 
oficial. 
 
 
El Sr. Gibert li torna a demanar que no digui mentides , que no queda bé com a alcalde. 
 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que tot ha vingut per la discussió de l’altre dia pel ban de l’aigua. 
 
 
El Sr. Alcalde li demana ,si us plau ,que no hi tornin, doncs ells consideren que s’havia de fer 
un ban per reduir el consum perquè ells patien, però van ser U.I.P.V. els que van treure el tema 
de les cubes, de la piscina i per això tot va acabar com va acabar. 
 
 
El Sr. Boada diu que la realitat no és així i que el que hagués hagut de fer el Sr. Alcalde és 
treure una frase del ban, doncs diu que es prohibeix l’ús l’aigua potable per reomplir piscines 
públiques i per tant ho estan incomplint. 
 
El Sr. Alcalde diu que això ja ho va reconèixer la Sra. Sànchez. 
 
La Sra. Sànchez explica que ella ja ho va reconèixer que potser s’havien excedit en dir 
reomplir. 
 
El Sr. Boada diu que no és així, sinó que el problema va ser posar “públiques”. 
 
El Sr. Alcalde diu que no hi tornin amb el tema. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, en relació a l’import de les dues prospeccions fallides, ha 
estat d’uns 13.500 € cadascuna amb IVA inclós. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a la concessió del bar, explica que ells van saber oficialment 
que deixaven el bar a finals de juny i és per això que tot s’ha endarrerit, doncs si els ho 
haguessin comunicat al març o abril hagués estat més fàcil preparar tot el plec. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui diu que, ja que tenen tanta conscienciació amb 
l’aigua, li sorprèn que a la festa major es faci una activitat amb aigua, doncs per responsabilitat 
política no haurien d’haver fet cap acte amb aigua, doncs s’entén que un inflable al carrer 
també es reomplirà amb aigua, i per coherència no haurien de fer-ho. Afegeix que quan ells 
governaven hi va haver una època també de manca d’aigua i van deixar de fer totes les 
activitats que tenien a veure amb inflables, aigua, i escuma , i per tant,  han de predicar amb 
l’exemple. 
 
El Sr. Casas li respon que deixi de fer el ridícul, doncs es tracta d’inflables que es fiquen a la 
piscina. 
 
El Sr. Gibert respon que ell no el fa el ridícul, doncs es tracta dels inflables que es fan al carrer. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquests no es fan. 
 
El Sr. Gibert diu que ho ha vist al programa, que hi ha inflables que diu que es fan al carrer Pau 
Casals i Plaça Joan Bayà. 
 
El Sr. Casas diu que ara no té el programa a ma però potser és un error d’impremta. 
 
El Sr. Gibert els demana que s’ho mirin bé, doncs diu inflables d’aigua, i adreçant-se al Sr. 
Casas li diu que ell intenta no fer-lo el ridícul. 
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El Sr. Casas diu que pensava que es referia als inflables de la piscina i que havia estat un error 
en aquest aspecte. 
 
El Sr. Gibert li respon que l’error en tot cas l’ha fet ell de no saber-ho. 
 
El Sr. Casas diu que l’error és que no es fan, i per tant pot ser un error d’impremta. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui vol comentar i ,demana que consti en acta, que el pou número 
1 quan es va fer ell hi era i va veure com es va fer, té un diàmetre de 50  començant per baix i a 
mig pou s’estreny a 30 , i als 125 o 130 metres el trepant va baixar casi 3 o 4 metres de cop i 
l’aigua sortia neta, van intentar treure fang i no n’hi havia, i semblava que hi passava un riu per 
aquesta alçada. El problema és que foradant al costat te la pots jugar ,doncs un pou no és ben 
bé horitzontal a una certa profunditat, es torcen quan fan la perforació, i a més hi ha es perill de 
fer una escletxa i perdre l’aigua que tenim al pou actual.  
 
 
El Sr. Alcalde diu que potser perforar al costat d’aquest seria una bona opció i per això hi ha 
geòlegs, per a que ho valorin. 
 
Pren la paraula el Sr. Garrido qui en relació a la intervenció d’abans de la Sra. Sánchez ,quan 
ha dit que cadascú fa les seves interpretacions, creu que no era la manera de fer-ho. 
 
 
El Sr. Alcalde li respon que ho ha dit en positiu, volen dir que cadascú té la seva opinió. 
 
 
La Sra. Sánchez repeteix que ho ha dit en positiu. 
 
 
Essent les vint-i-una hores i vint minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 
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