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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 27 
D’ABRIL DE 2017  
 
 
Vacarisses, 27 d’abril 2017, 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 
Clara Fuster Ramon 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 
Martí Llorens i Morraja 
Pedro Roque Serna González 
Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 

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 

MARÇ DE 2017. 
 
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         
 
 
1.2.-   PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA RE VISIÓ DEL PADRÓ 

MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2017.  
 
Atès que per l’Ajuntament s’ha procedit a efectuar la revisió del Padró d’Habitants del municipi 
amb data 1 de gener de 2017. 



 2 

 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 81 del RD 2612/1996, de 20 de desembre , pel qual es modifica el RD 
1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació territorial de 
les entitats locals. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha validat el fitxer del padró C08291AI.017. 
  
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia 19 d’abril  
de 2017 , ha dictaminat favorablement. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-    Aprovar la revisió numèrica del Padró Municipal d’Habitants de Vacarisses, a 1 de 

gener de 2017, amb el resultat de 6.387 habitants. 
 
SEGON.-     Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que el número d’habitants a 1 de gener de 2017 és 
de 6.387, i que es tracta de la xifra més elevada dels últims deu anys. A continuació llegeix les 
dades d’aquests darrers anys a 1 de gener : 
 
Any 2006: 5.094 habitants. 
Any 2007: 5.431 habitants. 
Any 2008: 5.787 habitants. 
Any 2009: 5.872 habitants. 
Any 2010: 6.012 habitants. 
Any 2011: 6.175 habitants. 
Any 2012: 6.231 habitants. 
Any 2013: 6.260 habitants. 
Any 2014: 6.218 habitants. 
Any 2015: 6.143 habitants. 
Any 2016: 6.192 habitants. 
 
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         
 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D E LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A L A VIA 
PÚBLICA.  

 
El  Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2012  va aprovar 
inicialment l’ “Ordenança d’estacionament regulat de vehicles a la via pública “ ,la qual va 
esdevenir aprovada definitivament, amb caràcter automàtic, el text íntegre de la qual fou 
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publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 3 d’octubre de 2012 i entrà en 
vigor en data 17 d’octubre de 2012. 
 
Atesa la  necessitat de modificar-la parcialment par tal d’adaptar el contingut de les seves 
disposicions a la realitat actual.   
 
La 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. 
 
La modificació de l’ordenança ha de tramitar-se d'acord amb el previst a l'article 178 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,  i articles 63 a 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
l’ article 10  de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
Conforme l’article 61.2 del ROAS ,  per part d’una comissió d’estudi,  creada mitjançant 
Resolució de l’Alcaldia núm. 83/2017, de 29 de març, fou formulat en data 10 d’abril de 2017 
l’avantprojecte de modificació de l’ORDENANÇA D’ESTACIONAMENT REGULAT DE 
VEHICLES A LA VIA PÚBLICA. 
 
L’aprovació de les ordenances/reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  
reguladora de les bases del règim local. 
 
Tanmateix, conforme l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, s’ha practicat consulta prèvia i 
audiència als ciutadans, mitjançant anunci a la Web municipal. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances/reglaments locals, així com les seves 
modificacions,  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 la modificació de l’ordenança/reglament. 
 
Tanmateix, en compliment de l’article 10.1.a)  de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, la versió consolidada del text del Reglament que 
incorpori la modificació, una vegada aprovada definitivament, es farà pública al Portal de la 
Transparència. 
 
L’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 Territorials,  reunida el dia 19 d’abril de 2017,  va 
dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació de l’ORDENANÇA D’ESTACIONAMENT 

REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA en el sentit de modificar el tercer 
paràgraf de l’article 1,  l’article 2, el segon paràgraf de l’article 3, l’article 4 i l’article 
6 , de manera que restaran amb el següent redactat: 

 
Article 1  
L’objectiu que es vol aconseguir amb la implantació d’aquest sistema d’estacionament, és el 
d’una major rotació de vehicles en una zona que és majoritàriament comerços i serveis, la qual 
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cosa permetrà una més gran disponibilitat d’aparcament puntual a la zona durant el temps que 
pugui durar una compra o una gestió. L’horari regulat coincidirà amb l’horari de 8,30 a 19 h, de 
dilluns a divendres excepte festius. 
 
 
Article 2  
Les zones subjectes a limitació horària, que s’anomenaran zones blaves, consistiran en espais 
de la via pública degudament delimitats mitjançant senyalització horitzontal i vertical, en les 
quals l’estacionament de vehicles no es podrà perllongar més enllà del temps determinat a 
cada zona. 
 
Article 3  
La senyalització vertical, indicarà l' inici i el final de la zona subjecta a control, i s’ajustarà al 
model que determinin els Serveis Tècnics municipals segons els criteris generalment emprats, 
així com el temps màxim d’estacionament en el sector corresponent. 
 
Article 4  
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança es circumscriu als vehicles de tres i quatre rodes 
estacionats a les zones i espais de la via pública destinades a aquest estacionament controlat, 
amb indicadors verticals i delimitades amb senyalització horitzontal de color blau. 
Queden expressament excloses les zones de càrrega i descàrrega que es senyalitzin als 
carrers afectats i la zona d’estacionament de vehicles de dues rodes, degudament 
senyalitzada. 
 
Article 6  
La limitació horària de les zones blaves serà efectiva els dies i franges horàries següents: de 
dilluns a divendres de 8:30 a 19 hores, exclosos  els dies festius.  
 
SEGON.-  Exposar al públic, per termini de trenta dies hàbils, el text de la modificació de 

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

 
TERCER.-  L'aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança s'anunciarà al Tauler d'anuncis 

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

 
QUART.-  Aprovat amb caràcter definitiu, la corporació municipal disposa de quinze dies per 

trametre la certificació d’acord d’aprovació definitiva de la modificació de 
l’ordenança  i còpia íntegra i fefaent d’aquesta al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del 
Govern a Barcelona.  
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que, tal com van explicar a la comissió, es tracta de 
regular l’aparcament durant tot el dia, doncs fins ara només podien fer-ho al matí. A més també 
han afegit les 3 places de 30 minuts. 
 
Intervé el Sr. Serna qui pregunta quina és aquesta “realitat actual” de la que es parla al segon 
paràgraf de la proposta, doncs tenint en compte que l’illa de vianants es va posar en marxa el 
10 de febrer i està en període de prova de 3 mesos que finalitzarà el 10 de maig, no sap si la 
realitat actual és l’illa de vianants o no. 
 
El Sr. Alcalde respon que no s’està regulant l’illa. 
 
El Sr. Serna diu que ja ho sap que es regula la zona blava. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que hi pot haver illa amb la zona blava i illa sense la zona blava, doncs el 
que es regula és la zona blava. 
 
El Sr. Serna diu que això s’ha provocat arrel a de l’illa, per tant es podia esperar a regular això 
un cop presa la decisió en relació a l’illa, doncs només queden 15 dies. 
 
El Sr. Alcalde diu que la zona blava ja existia, i que entenen que l’illa és una cosa i la zona 
blava una altra, doncs encara que no hi hagués l’illa l’aparcament s’hauria d’haver regulat i, per 
tant , això també seria necessari. 
 
El Sr. Serna diu que creuen que s’ha avançat el tema de la zona blava quan hauria d’anar en 
paral·lel amb l’illa, el que els fa pensar que hi ha un rerefons que no coneixen i d’aquí aquesta 
pressa en posar-ho sobre la taula. 
 
El Sr. Alcalde explica que ,com ja saben, hi ha gent que ha jugat a impedir que això sortís bé i, 
per tant, s’han vist obligats a regular-ho, doncs creien que la gent ho compliria i respectaria 
però no ha estat així, hi ha gent que permanentment està boicotejant aquestes zones i s’han 
vist obligats a fer-ho. 
 
El Sr. Serna diu que hi està d’acord, però que creu que no venia de 15 dies, fins que 
prenguessin la decisió sobre l’illa. 
 
El Sr. Alcalde insisteix en que encara que treguin l’illa , la zona blava pot continuar igual i, per 
tant, ho necessitaran. 
 
El Sr. Serna pregunta si poden saber ja què passarà amb l’illa. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, doncs tal i com van dir hi ha un període de prova, una comissió 
de seguiment, i entre tots decidiran.  
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que, tot i que no havien parlat amb el Sr. Serna sobre el tema, 
estan d’acord amb ell, doncs abans amb l’antiga regulació no hi havia problemes i ara, arrel de 
l’illa, sembla que n’hi hagi, per tant l’ordenança s’hagués hagut de modificar si l’illa i aquests 
aparcaments haguessin de tirar endavant. 
 
 
El Sr. Alcalde diu que la resposta és la mateixa. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
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 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR    x x x 

EN CONTRA x     

ABSTENCIONS    x     
 
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D E L’ORDENANÇA 

REGULADORA DELS GUALS I CONTRAGUALS VOLUNTARIS AL M UNICIPI DE 
VACARISSES.  

 
Davant la necessitat de regular els guals i contraguals voluntaris al municipi de Vacarisses, cal 
disposar d’un text que en contingui les disposicions de caràcter general .  
 
La 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. 
 
L’ordenança ha de tramitar-se d'acord amb el previst a l'article 178 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,  i 
articles 63 a 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), l’ article 10  de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Conforme l’article 61.2 del ROAS ,  per part d’una comissió d’estudi,  creada mitjançant 
Resolució de l’Alcaldia núm. 82/2017, de 29 de març, fou formulat en data 10 d’abril de 2017 
l’avantprojecte d’ORDENANÇA REGULADORA DELS GUALS I CONTRAGUALS 
VOLUNTARIS AL MUNICIPI DE VACARISSES. 
 
L’aprovació de les ordenances/reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  
reguladora de les bases del règim local. 
 
Tanmateix, conforme l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, s’ha practicat consulta prèvia i 
audiència als ciutadans, mitjançant anunci a la Web municipal. 
 
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/reglament. 
 
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 Territorials,  reunida el dia 19 d’abril de 2017,  va 
dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’ORDENANÇA REGULADORA DELS GUALS I 

CONTRAGUALS VOLUNTARIS AL MUNICIPI DE VACARISSES. 
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SEGON.-   Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text de l’ordenança 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,  a la pagina web municipal , a 
l’eTauler, i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
oficials suara esmentades. 

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

termini d’informació pública, l’ordenança que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

 
QUART.-  Aprovat amb caràcter definitiu, es trametrà la certificació d’acord d’aprovació 

definitiva de l’ordenança i còpia íntegra i fefaent d’aquesta al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i 
a la Delegació del Govern a Barcelona.  
Tanmateix l’acord i el text íntegre de l’ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de 
la Província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la Web municipal, a l’eTauler i al 
Portal de la Transparència de l’Ajuntament,  i s’anunciarà al Diari Oficial de la 
Generalitat la referència del Butlletí Oficial de la Província on s'hagi publicat 
íntegrament el text. 

 
CINQUÈ.-  La entrada en vigor de l’ordenança no es produirà fins s'hagi publicat completament 

el text al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local.  

 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que d’això també se’n va parlar a la comissió i que es tracta de la 
voluntat d’aprovar els guals o contra-guals  voluntaris del municipi, per tal que tots aquells que en 
vulguin posar un ho puguin fer. Segueix dient que a determinades zones de Vacarisses hi ha gent 
que ho sol·licita perquè hi acostumen a haver-hi conflictes. Per acabar diu que faltaria l’ordenança 
fiscal.  
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que son conscients de que es tracta d’un tema reivindicat per 
part d’alguns veïns des de fa molt temps, sobre tot veïns del nucli, però com ja va dir a les 
comissions creuen que és estrany la manera de regular-ho perquè, entre d’altres coses, un tema 
que afecta a una petita part dels veïns es convertirà en un problema a tot Vacarisses.  
També pregunta si ja s’ha fet alguna petició en aquest sentit d’algun veí i si l’ajuntament l’ha fet 
efectiu, doncs els ha arribat que ja s’està fent.  
Afegeix que es multiplicaran els conflictes entre veïns perquè per exemple, si ocupen un gual que 
s’està pagant i s’ha de trucar, fins que arribi la grua es probable que el cotxe ja hagi marxat, entre 
altres coses que s’haurien de pulir. 
 
El Sr. Alcalde diu que és veritat que s’han donat guals i contra-guals a Vacarisses, però no ha estat 
en aquest mandat i es va fer sense que existís cap ordenança que ho regulés. Segueix dient que 
no tots son al nucli, sinó que en d’altres zones com Torreblanca també n’hi ha, i en alguns casos 
son plaques comprades a la ferreteria on hi diu “gual permanent” i en d’altres hi diu “ Ajuntament 
de Vacarisses”, per tant ha sortit d’aquí.  
Afegeix que no han d’haver-hi conflictes, doncs es fa a tots els municipis el fet de poder demanar 
un gual perquè no t’hi aparquin davant, i que d’aquesta manera la policia podrà sancionar, cosa 
que fins ara no podien perquè en teoria no existien ,però hi havia algú que el tenia. 
 
El Sr. Boada diu que com ja van comentar a la comissió creuen que s’haurien d’entrar les dues 
ordenances juntes, aquesta i la fiscal ,perquè caldria saber moltes coses del funcionament com si 
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es comprarà una grua, on estarà el dipòsit... A més diu que sense l’ordenança fiscal aquesta no es 
pot aplicar. 
 
El Sr. Alcalde respon que habitualment això es fa així, primer es presenta una i després l’altra. 
 
El Sr. Boada diu que això pot ser un canvi important perquè no s’han cobrat mai guals, o si s’ha fet 
no ho sap ... 
 
El Sr. Alcalde respon que sí que se n’han cobrat, almenys les plaques s’han cobrat. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que haurien de mirar si troben algun rebut de cobrament , doncs a ells 
no els consta. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ho està mirant.  
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Boada qui insisteix en que si una persona paga un gual hauran 
de tenir una grua que retiri el vehicle i un dipòsit on portar-lo, que haurà d’estar vigilat, amb tot el 
que això suposarà. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquest problema ara també existeix i no poden fer-hi res, doncs s’han trobat 
cotxes aparcats davant d’un gual tot el dia i no poder-hi fer res. Afegeix que evidentment s’haurà 
de signar un conveni amb una grua, però no és obligatori, i també passa a Terrassa que la grua no 
arribi a temps perquè no n’hi ha tantes. 
Segueix dient que això no passa només al nucli, sinó que també passa al polígon, hi ha camions 
que aparquen davant de fàbriques. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:  
 
 

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

A FAVOR    X X X 

EN CONTRA X X    

ABSTENCIONS         
 
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DE CRET NÚM. 81/2017, DE 28 

DE MARÇ, DE DENÚNCIA DE CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU ATO RGAT A 
S.E.CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA.  

 
Per l’Alcaldia en data 28 de març de 2017 es dictà el Decret núm. 81/2017, amb el contingut 
literal següent: 
 
“Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària el dia 15 de juliol de 2003 va acordar ratificar 
la Resolució de l’Alcaldia núm. 83/2003 de l’Ajuntament de Vacarisses, de data 9 de juny de 2003, 
per la qual es va resoldre adjudicar a S.E.CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA la concessió de l’ús 
privatiu de domini públic, servei públic, un local de l’edifici municipal La Fàbrica , per a destinar-lo a 
servei de correus  , en els termes i condicions que s’especifiquen al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
De conformitat amb el contracte i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que la regeixen, 
en contret l’article 5, la concessió s’atorgava per un termini de sis anys, a comptar des de l’1 de 
juliol de 2003, prorrogable tàcitament per períodes d’un any, si les parts no denuncien el contracte 
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en un termini de tres mesos a la bestreta, abans de la finalització de cada termini, i amb una 
durada màxima de vint-i-cinc anys. 
 
Atesa la voluntat de resoldre la concessió , la qual respon a la necessitat de disposar de l’espai de 
correus per a destinar-lo a d’altres serveis públics,  la denúncia s’hauria de practicar abans de l’1 
d’abril de 2017. 
 
En aquest sentit, atès que en data 1 de juliol de 2017 es donaria per finalitzada la concessió, a  
l'empara de l'article 5  del Plec abans esmentat,  i en virtut del que disposa l'article 70. a)  del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals 
(RPEL),  és preceptiu acordar la denúncia del contracte explícitament  per donar per extingida la 
concessió. 
 
Vist que l'article 60.1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals,  determina que correspon al Ple l'atorgament de les concessions, amb 
el vot favorable de la majoria absoluta dels nombre legal de membres de la corporació, quan 
s'atorguin per més de 5 anys. 
 
Atesa la urgència d’acordar la denúncia de la concessió per no sobrepassar la data de  l’1 
d’abril de 2017,  
 

R E S O L C 
 
PRIMER.-  Denunciar la concessió de l’ús privatiu de domini públic, servei públic, d’un local de 
l’edifici municipal La Fàbrica , destinat a servei de correus  , aprovada per acord del Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 15 de juliol de 2003 , formalitzada amb 
S.E.CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA. 
 
SEGON.- Sotmetre la present resolució a ratificació pel Ple de la Corporació, a la propera 
sessió que se celebri.” 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a S.E.CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA., tot requerint-los  
perquè a partir de l’1 de juliol de 2017 deixin lliure , vacu,  net i a disposició d’aquesta 
administració, el bé demanial objecte de la concessió que s’extingeix. 
 
QUART.- Disposar que s’emeti informe , pels Serveis Tècnics Municipals, relatiu a l’estat del bé 
demanial quan s’hagi fet la reversió .” 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 19 
d’abril de 2017, va dictaminar favorablement. 
 
En compliment del resolt al punt segon, en virtut de la competència que ve atribuïda al Ple de la 
Corporació, proposo l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 81/2017, de data 28 de març de 2017,  pel 

qual es resol denunciar la concessió de l’ús privatiu de domini públic, servei públic, 
d’un local de l’edifici municipal La Fàbrica , destinat a servei de correus  , aprovada 
per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 15 de juliol de 2003 , 
formalitzada amb S.E.CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a S.E.CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que aquest tema també el va explicar a comissions , però que 
poden intervenir si ho volen. 
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Intervé el Sr. Serna qui diu que els hi sembla bé que l’ajuntament vulgui recuperar l’espai, però 
haurien de trobar una alternativa per Correus, doncs ja és prou complicat recollir les cartes on està 
ara, i no volen ni imaginar-se com serà en un altre lloc, com per exemple al carrer Major. Afegeix 
que encara que no sigui un servei municipal afecta als veïns.   
 
El Sr. Alcalde diu que ell no va explicar això que està dient, sinó que van parlar amb Correus i hi 
havia un doble interès, per part de l’ajuntament que quedés lliure l’espai i per part de Correus 
trobar un espai més gran. Per tant, per tal que ells puguin abandonar l’espai, s’ha de denunciar, i 
és  el que van fer quan va venir el Cap d’Immobles a comunicar-nos que han trobat un lloc i 
marxaran. Afegeix que en principi havien de marxar al setembre, però que els van preguntar si hi 
hauria algun problema si marxaven uns mesos més tard, i que ell mateix els va dir que no hi havia 
cap problema i que es podien quedar fins que ho necessitessin. 
Segueix dient que és evident que fan un servei als ciutadans, però son una empresa i els han 
ajudat en tot el que han pogut, i els seguiran ajudant per tal que al lloc on vagin es trobin el millor 
possible en temes com l’aparcament. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que s’entén que tenen un altre local perquè aquest l’han de deixar l’1 
de juliol, i pregunta si saben el lloc on aniran, doncs depèn d’on sigui es planteja un problema 
important ,que no és de l’ajuntament però pot acabar sent-ho, doncs tots sabem els vehicles que 
necessita Correus, camions, furgonetes, motos i si els han d’aparcar tots al centre tindran un 
problema. 
 
El Sr. Alcalde explica que Correus estaven interessats en anar al polígon, per ser un lloc central de 
Vacarisses, amb facilitat d’aparcament, però suposa que el preu dels lloguers no deuen estar al 
seu abast. 
 
El Sr. Gibert diu que els ha arribat extraoficialment que es posaran al carrer Major a un local que hi 
ha lliure, el que pot ser un problema important, doncs amb els aparcaments que s’han tret i a més  
hauran de fer ús dels espais pels seus vehicles.... Afegeix que hi votaran a favor perquè entenen 
que és un tràmit i el que van demanar és que si no trobaven local es poguessin quedar, però 
sembla que ja l’han trobat.   
  
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

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

L’ALCALDIA D’ADHESIÓ AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ IN TEGRAL D’AIGÜES 
DE CATALUNYA (CONGIAC).  

 
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. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
1.7.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ AL CONSORCI  PER A LA GESTIÓ 

INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC).  
 
El Consorci per a la gestió integral d’aigües de Catalunya (CONGIAC) entitat pública 
associativa constituïda amb la finalitat, entre d’altres, de defensar la gestió pública dels 
recursos hidrològics mediambientals, a la vegada que contribuir a millorar la qualitat i eficiència 
dels serveis que presten als ciutadans els seus consorciats. 
 
Atès que el CONGIAC es va constituir en data 25 de maig de 2005, a l’empara del previst en 
l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; els articles 
269 i ss. del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els articles 312 i següents del  Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i 113 i 
següents de la llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
  
Atès que l’objecte del CONGIAC és la rendibilitat social en benefici dels ciutadans, en l’àmbit 
del cicle integral de l’aigua i del medi ambient de l’experiència acumulada pels municipis a 
través de les seves empreses i entitats gestores. 
 
Atès que els estatuts del CONGIAC preveuen a l’article 1 l’adhesió d’altres ens locals que 
vulguin col.laborar amb les finalitats del Consorci. 
 
Vist que els articles 269.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
313.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals preveuen expressament que 
els ens locals poden integrar-se en els consorcis ja constituïts mitjançant adhesió posterior, 
segons les normes internes que els regeixen. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació segons disposa 
l’article 52 apartat 2.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, essent necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en virtut de l'establert a l’article 114 
apartat 3.d. del mateix text legal , i article 313.2 del  Decret 179/95,  de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-   Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al CONSORCI PER A 

LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, constituït pels municipis de 
Manresa, El Prat de Llobregat, Mataró, Tremp, Vilafranca del Penedès, Vilanova i 
la Geltrú, Reus, Montornès del Vallès, Arenys de Munt, Campdevànol, Camprodón, 
Figaró-Montmany, Llanars, Olost, Sant Bertomeu del Grau i Collbató,  sol.licitant-ne 
la incorporació, així com aprovar, en unitat d’acte,els Estatuts pels quals es regeix 
l’esmentat Consorci, publicats al BOPB de data 3 de desembre de 2015. 
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SEGON.-  Designar com a representant de l’Ajuntament de Vacarisses a la Junta Rectora del 
CONGIAC la regidora de Serveis Municipals senyora Laura Sánchez López, i com 
a substitut l’alcalde senyor Antoni Masana i Ubach. 

 
TERCER.-  Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, als 

efectes de presentació d’al.legacions o reclamacions, mitjançant la inserció 
d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal 
de la Transparència de la Web municipal. De no presentar-se’n cap, l’aprovació 
inicial esdevindrà definitiva amb caràcter automàtic, sense necessitat de nou acord. 

 
QUART.-  Facultar l’alcalde per a l’execució dels presents acords i la signatura dels 

documents que siguin necessaris. 
 
CINQUÈ.-   Notificar els presents acords a CONGIAC, als efectes previstos a l’article 1.3 dels 

Estatuts del CONGIAC. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que van arribar a un acord amb CONGIAC per entrar 
en aquesta primera fase d’assessorament. 
 
Intervé el Sr. Serna qui agraeix al Sr. Alcalde la predisposició per arribar a acords, encara que 
fos una mica tard, va demanar disculpes i això s’agraeix. Afegeix que vol deixar palès que al 
ple anterior van dir que també s’havien de tenir en compte les urbanitzacions que no gestiona 
l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que l’assessorament és per l’ajuntament i ,per tant , això també s’inclou, 
igual que el tema de la depuradora i demés. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que tot i que l’oposició son molt dolents, moltes vegades 
parlant poden arribar a acords. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui també agraeix al Sr. Alcalde el detall que va tenir de poder parlar del 
que suposava ,i va ser gràcies a la reunió que van decidir aprovar-ho, sinó no ho haguessin fet. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell també els agraeix el gest de responsabilitat, doncs és en benefici de 
Vacarisses. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
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1.8.-  MOCIÓ  PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC- AM  I MV-E, REFERENT A 
LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL  PER A LA MILLORA 
DELS SERVEIS PÚBLICS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIO RITÀRIES 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va 
suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos.  
 
D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no 
financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes 
municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute públic, 
derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos dels bancs per davant 
de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de 
l’endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita 
l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en termes de PIB, 
malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que podrien 
ser retornats a la ciutadania. 
 
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com 
una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los en 
etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha 
vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem 
de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, 
així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. 
 
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense 
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració, 
resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els 
municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la 
regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per 
compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol. 
 
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant 
superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als 
bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 
0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 
milions. 
 
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres, 
no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant només el 
petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació 
fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny. 
 
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per 
evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser 
proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, 
reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i 
tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a 
disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, promoció econòmica i 
ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al municipi. 
 
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions 
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 
 
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum 
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 
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Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis en 
la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a 
inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment en 
l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat. 
 
Per tot l’exposat, els grups municipals ERC-AM  I MV-E a l’Ajuntament de Vacarisses proposen 
l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
PRIMER.  Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments 

puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació 
del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al 
compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 

 
SEGON.  Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 

d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del 
romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que 
aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni 
l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural 
que pugui comportar la inversió. 

 
TERCER.  Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en 

forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat 
de les finances municipals. 

 
QUART.  Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 

l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que es tracta d’una moció conjunta i que la defensarà la Sra. 
Ríos , com a regidora d’Hisenda. 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que l’entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, va suposar pels municipis una pèrdua d’autonomia en 
la gestió dels seus recursos, doncs va treure als ajuntaments moltes de les seves 
competències amb el fals argument del que suposava el nivell d’endeutament dels 
ajuntaments, que en aquell moment era d’un 14 % del deute total de les administracions 
públiques i dins d’aquest 14% hi havia un ajuntament en concret que s’emportava el 35 %, per 
tant van rebre ajuntaments que feien bé les coses per uns pocs que realment van arribar a uns 
nivells de dèficit considerables. 
Segueix dient que, una vegada s’ha consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció 
d’endeutaments, els ajuntaments es troben amb aquesta restricció que limita l’increment dels 
pressupostos municipals i , com a conseqüència de tot això , porten 5 anys consecutius 
acumulant superàvits que només poden destinar a reduir endeutament o tenir-los aturats al 
banc, perquè no en poden disposar. És per això que tots els ajuntaments que compleixen els 
requeriments en matèria d’endeutament i que tenen romanent de tresoreria positiu no poden 
utilitzar lliurement aquests superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania en forma de 
polítiques socials, promoció econòmica, ocupació o per dur a terme aquelles inversions 
necessàries pel municipi.  
Explica que l’ajuntament de Vacarisses en concret es troba dins d’aquest supòsit ,doncs la ràtio 
d’endeutament està molt per sota del màxim recomanable i van tancant els exercicis amb 
superàvit. A més, donat que el projecte de pressupostos generals de l’Estat pel 2017 no 
incorpora canvis en la designació de superàvit de les administracions locals i que el marge per 
a destinar a inversions financerament  sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment 
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en l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat, han decidit l’aprovació dels acords de la 
moció. 
A continuació llegeix els acords de la moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui només diu que hi estan a favor, que per això s’hi van adherir i 
que esperen que tingui algun efecte. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que ells consideren que el Partit Socialista té prou força per fer 
canviar aquesta llei. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
  

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M  I MV-E , EN DEFENSA 

DE LA TITULARITAT CATALANA DE LES VIES QUE ES CONST RUEIXIN AL 
VALLÈS  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la licitació 
de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tramo Terrassa-Granollers (enllaç 
AP-7/C-60), popularment coneguda com quart cinturó, amb l’objectiu de “definir y comparar las 
diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación para el tramo de autovía 
considerado, a efectos de que el estudio informativo sirva de base al expediente de información 
pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental, con objeto de poder seleccionar la 
alternativa más adecuada” amb un cost de gairebé 1,9 milions d’euros. 
 
Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya i que, 
malgrat connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal, compleix funcions 
intercomarcals de mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament mitjançant 
comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de juny “que sigui 
Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a resoldre la mobilitat entre el Vallès 
Occidental i el Vallès Oriental”. 
 
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016 ha licitat 
l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al Vallès, amb la participació 
del propi Govern, dels Ajuntaments, de ciutadans i de representants de la societat civil que 
analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per 
determinar i planificar com hauran de ser en el futur. 
 
Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat viària”, punt 1, 
“Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en 
criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la 
mobilitat....”. 
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Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del transport i de 
les comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva 
xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, i també la participació en la gestió de la xarxa 
de l’Estat a Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta competència 
inclou en tot cas: a) L’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de 
Catalunya. b) El règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària dels quals és 
titular la Generalitat. c) La connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya 
entre ells o amb altres infraestructures del transport o altres xarxes.” 
 
Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits des de la 
frontera francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap al llevant i sud peninsulars, i a 
l’inrevés, al seu pas per la conurbació de Barcelona no està fefaentment acreditada -com 
reiteradament ha posat de manifest, entre altres, la Campanya Contra el Quart Cinturó des de 
1992-, sobretot des de l’entrada en funcionament de l’Eix Transversal pel que es refereix al 
corredor central i per la inexistència de previsió per a la construcció del corredor litoral des de la 
frontera fins a Granollers ni d’Abrera cap a Tarragona i més enllà i encara menys quan estan a 
punt de caducar les concessions de l’autopista de peatge AP-7. 
 
Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat indicatiu, però 
recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el procés de consulta 
pública que cal estudiar en els informes previs. 
 
Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, en general, 
al Vallès, en benefici de la mobilitat de persones i mercaderies amb origen i destí 
majoritàriament a la mateixa comarca o a les comarques veïnes. Per tots aquests motius, 
proposem  l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 

 
PRIMER.  Instar al Govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció de 

l’estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers). 
 
SEGON.  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions 

polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia 
Orbital de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60). 

 
TERCER.  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat espanyol 

la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès 
com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya. 

 
QUART.  Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

a comptar amb l’Ajuntament de Vacarisses i a convidar a la Campanya Contra 
el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic de mobilitat del 
Vallès. 

 
CINQUÈ.  Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells 

Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a 
donar suport a aquests acords.  

 
SISÈ.   Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori i 

Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als 
Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, a tots els municipis 
vallesans i a la Campanya Contra el Quart Cinturó. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que la moció va per una doble direcció, per una banda 
instar al govern de l’Estat a anul·lar la licitació de la redacció de l’estudi informatiu de la B-40, 
entre Terrassa i Granollers, i no pas el tram entre Viladecavalls i Abrera, i per altra banda, instar 
el Govern de la Generalitat de Catalunya que reclami a l’estat espanyol la competència plena 
sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès, com es desprèn del vigent Estatut 
de Catalunya. 
Segueix dient que la B-40 és una obra que ha de sufragar l’estat espanyol i és una obra que ha 
quedat a mitges i mal feta , i és per això que reclamen que aquesta competència sigui de la 
Generalitat i sigui aquesta la que determini quines vies i quins vials hi ha d’haver, almenys al 
Vallès. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui vol afegir que el govern estatal en funcions va tornar a “ressucitar” el 
passat 25 de juny el quart cinturó amb una nova licitació d’un nou estudi informatiu que permeti 
tirar endavant el projecte, doncs el que hi havia es va deixar caducar. Segueix dient que, des 
de Movem Vacarisses, entenen que també han de reclamar al govern de la Generalitat les 
competències plenes per infraestructures de mobilitat que es facin al Vallès, tal i com ja està 
recollit a l’Estatut de Catalunya. Afegeix que, per trobar una solució alternativa a la B-40, 
creuen que s’ha de revalorar un altre vegada la necessitat de fer-la, perquè tothom sap que es 
tracta d’una doble via paral·lela a l’autopista,  i també demanen que l’ajuntament de Vacarisses 
i la Campanya contra el Quart Cinturó estiguin inclosos en una taula de treball del Pla Específic 
de Mobilitat al Vallès,  amb la finalitat de que totes les veus estiguin en aquesta plataforma. 
Explica que el Pla Específic de Mobilitat del Vallès actualment només té valor consultiu, i que 
qui té competència és el govern estatal, però donada aquesta duplicitat entre l’elaboració de 
l’estudi estatal i el Pla de Treball de Mobilitat del Vallès, creuen que han de ser-hi tots els que 
volen fer constar el seu posicionament o bé d’oposició, de limitació o de replantejament. 
Per acabar diu que evidentment el tram que resta d’Olesa a Viladecavalls s’ha d’acabar. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que tenen força contradicció doncs , tal com diu la regidora,  
hi ha la vessant estatal i l’autonòmica, però pensen que amb el temps que fa que la B-40 no ha 
tirat endavant, ara que almenys des del 25 de juny s’està licitant l’estudi per acabar el que 
queda, es tracta d’una contradicció total, doncs el que es pot demanar per part de la Generalitat 
i de l’ajuntament de Vacarisses es que reverteixin les carreteres a la Generalitat, però seria a 
partir de la finalització de les obres de la B-40, doncs si posen pals a les rodes no acabaran 
mai. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que ,tot i que estan d’acord amb una part dels atesos i entenen 
que han de reivindicar que les nostres infraestructures es puguin decidir aquí, s’abstindran. 
Explica que venen d’un històric, doncs el quart cinturó era el Corredor Mediterrani que venia a 
empalmar el trànsit de França paral·lel a l’AP-7 i que anava a substituir aquesta per entrar cap 
a Saragossa i Madrid, però amb el passar dels anys s’ha acabat convertint amb la ronda del 
Vallès que vol connectar el Baix Llobregat i els vallesos, per tant creuen que el que han de 
reivindicar és el tram entre Olesa i Viladecavalls perquè és el que més els afecta i a més ja està 
licitat i adjudicat i va caure dels pressupostos  generals de l’estat degut a la crisi i les retallades. 
Segueix dient que, els agradi o no, la competència d’aquesta via és estatal i, per tant, instar al 
govern de l’Estat a que anul·li una licitació quan hi té dret perquè és de la seva competència no 
els sembla raonable. 
Per acabar diu que els tres primers punts de la moció no els semblen procedents, però que els 
altres tres sí, tot i que algun va lligat amb els anteriors, per tant creuen que haurien de 
presentar la moció per reivindicar que s’executi el tram d’Olesa a Viladecavalls, que és el que 
els interessa, però no veuen massa clar la resta, i és per això que s’abstenen. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui comenta que la regidora té raó quan diu que fa molt temps que està 
en dansa el tema del quart cinturó, i que ells tampoc estan d’acord amb la proposta. 
Explica que, per una banda, s’han de preguntar quan temps fa que parlen del quart cinturó, 
doncs va ser planificat l’any 1966 en el marc del Pla Director Territorial de l’Àrea Metropolitana, 
Segueix dient que l’any passat,  la ministra Ana Pastor va venir a Catalunya amb la intenció de 
desbloquejar-ho, i en la seva visita d’obres va anunciar el que ara volen tirar pel terra, la 
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licitació de l’estudi informatiu del quart cinturó entre Terrassa i Granollers a molt curt termini , i 
per una vegada van fer la feina ràpid, doncs el 25 de juny de 2016 ja es va publicar la licitació 
al BOE. Explica que tot això coincidia amb la presentació de l’estudi realitzat per l’Institut Cerdà 
a petició de la CECOT i de la Diputació de Barcelona, en el qual s’indica que l’impacte 
econòmic que suposava pel territori aquest quart cinturó serien 250 milions,  i que ell mateix va 
participar en reunions de la CECOT, doncs li interessava que això és solucionés perquè 
treballava a la UPC i havia de fer servir transport públic. 
Explica que arrel de la visita de la ministra el 18 de febrer de 2016, els partits polítics de 
Terrassa varen tenir una reunió i es varen plantejar uns acords sobre el quart cinturó que 
consistien en reclamar la finalització del tram Abrera-Terrassa, que la B-40 connectés amb la 
C-16, amb la C-55 i un tercer carril per la C-58. Però el que havia passat era que des dell 2013 
havia caducat l’expedient de tramitació del tram Terrassa-Granollers, senzillament per 
deixadesa, amb la conseqüència de que es caduquessin altres coses, entre elles l’estudi 
informatiu de 2010 i, per tant, se n’havia de fer un altre, i és per aquest motiu que s’ha hagut de 
tornar al punt inicial per reactivar l’obra, i mentre no s’aprovi la licitació publicada en el BOE no 
es podrà reactivar l’obra ni definir el nou calendari oficial sobre el desenvolupament dels 
treballs, per tant no hi votaran a favor. 
 
Es sotmet a votació i NO s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

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

A FAVOR    x  x 

EN CONTRA x x    

ABSTENCIONS      x   
 
 
 
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 CELEBRADES PER LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL ELS DIES 27 DE MARÇ DE 2017 i EL 3, 10 I 18 D’ABRIL DE 2017. 
 
Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern local celebrades des de 
l’última sessió plenària ordinària. 
 
 
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 

SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 76/2017, de 26/03/2017, al 104/2017, de 18/04/2017), 
(Medi Ambient i Sostenibilitat, del 8/2017, de 29/03/2017, al 10/2017, de 06/04/2017), 
(Serveis Municipals, del 22/2017, de 30/03/2017, al 27/2017, de 20/04/2017), (Sanitat i 
Consum, el 9/2017, de 06/04/2017), (Urbanisme, del 27/2017, de 27/03/2017, al 35/2017, 
de 20/04/2017), (Industria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, del 6/2017, de 
06/04/2017, al 7/2017 de 20/04/2017), (Esports, del 4/2017, de 04/04/2017, al 6/2017, de 
19/04/2017), (Educació, del 10/2017 de 03/04/2017, al 14/2017, de 18/04/2017), (Acció 
Social, Cooperació i Solidaritat, del 27/2017, de 04/04/2017, al 34/2017, de 18/04/2017), 
(Cultura, Festes i Patrimoni, del 12/2017, de 06/04/2017, al 13/2017, de 18/04/2017), 
(Participació Ciutadana, del 2/2017, de 31/03/2017, al 3/2017, de 06/04/2017), (Recursos 
Humans i Organització Administrativa, de l’11/2017, de 27/03/2017, al 13/2017, de 
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20/04/2017). 
 
 
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 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 DE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, RELATI U AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2017. 

 
 

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 2017. 
 
 

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: 

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 
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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 1er trimestre de l’any 2017 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. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui comenta que avui ha anat amb la regidora de Medi Ambient a 
Matadepera ,  doncs han començat a aplicar la vacuna als porcs senglars i han pogut veure 
que hi havia bastant ressò mediàtic. Segueix dient que després de Matadepera vindràn 
Terrassa i Vacarisses i , com ja saben , enguany se n’han de fer 100 i arribar als 400 per fer 
aquesta prova pilot. 
 
El Sr. Boada pregunta perquè s’ha endarrerit tant.  
 
El Sr. Alcalde explica que ha estat degut a un problema amb la vacuna, doncs hi va haver un 
canvi, a més la vacuna ve dels Estats Units... 
 
Per altra banda, en relació a l’atur ,el Sr. Alcalde explica que aquest mes ha baixat en 18 
persones, un 4,1 %, i de la variació interanual, traient Gallifa, som el municipi del Vallès que 
més ha baixat, un 18, 5 %. Afegeix que, com sempre ,vol agrair la feina que es fa des de la 
Borsa de Treball , doncs molta de la gent que troba feina és gràcies a les tècniques i al bon 
funcionament de la borsa. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Intervé el Sr. Serna qui, adreçant-se a la regidora d’Obres i Serveis i en relació a les bandes 
rugoses de Torreblanca, diu que ara hi ha gent que encara corre més que abans, per tant 
haurien de tenir cura,i demanar a la Policia que passin per allà, sobretot als vespres. 
 
La Sra. Sánchez respon que si tenen coneixement d’algun tram en concret el que es pot fer és 
posar un radar per fer controls i que parlaran amb la Policia 
 
El Sr. Alcalde diu que poden posar un radar, però dels que no son informatius,  i demana al Sr. 
Serna que li facin arribar els noms dels carrers on passa. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta si aquestes bandes rugoses no haurien d’estar 
indicades amb un senyal vertical. 
 
La Sra. Sánchez diu que s’han substituït les bandes rugoses que hi havia, però que no s’ha 
fixat si prèviament hi havia plaques i que ja ho miraran. 
 
En relació als Plans d’Ocupació, el Sr. Boada diu que als peons se’ls demana molta cosa, 
doncs abans separaven els de jardineria dels oficials, i ara es barreja tot, fins i tot feines de 
paleta,  per tant creu que estan abusant, doncs algunes feines que es demanen son d’oficial  i 
no de peó. Per altra banda, diu que els han comentat que sempre s’agafa a la mateixa gent i 
pregunta si és veritat.  
 
La Sr. Serra respon que no es demanen alts coneixements de tot, sinó certa flexibilitat per 
poder-los ubicar més fàcilment i fer la tria a l’entrevista. 
 
El Sr. Boada torna a dir que haurien de demanar un oficial, no un peó.  
 
La Sra. Serra diu que les tasques que surten no son d’oficial. 
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El Sr. Boada llegeix “treballs de construcció i manteniments en obres com ara reparar voreres, 
instal·lar senyals, fer voreres, col·locar panots realitzar escomeses noves de llum, aigua i altres 
serveis,  picar i aixecar parets...”  i diu que hi ha coses que a ell li semblen que no son de peó. 
 
La Sra. Serra respon que depèn de la responsabilitat que tingui, segons el grau d’oficial o de 
peó. 
 
El Sr. Boada diu que no hi està d’acord, doncs no poden tenir un enginyer, que faci tasques 
d’enginyer i pagar-li com a peó. 
 
La Sra. Serra torna a dir que farà funcions de peó, no d’oficial. 
El Sr. Boada diu que no  hi està d’acord. 
 
En relació al que ha dit el Sr. Boada de que sempre s’agafen las mateixos la Sra. Serra explica 
que a l’hora de donar les puntuacions, les persones que ja han estat en Plans d’Ocupació en 
els darrers dos anys tenen menys puntuació , per evitar que es vagin repetint. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, en relació a l’illa de vianants, diu que durant l’últim mes han 
vist alguns moviments per part d’un sector dels comerciants, fins i tot en alguns comerços hi ha 
uns fulls on es demana que es replantegi l’illa perquè alguns, no tots, es queixen que els han 
disminuït les vendes. Afegeix que aquesta era una de les preocupacions que ells ja tenien i 
sembla ser que alguns comerciants ho han confirmat. Explica que amb aquest escrit 
reivindicatiu s’estan recollint signatures per demanar la possibilitat de que es faci un 
referèndum obert a tot Vacarisses, no només a la gent del nucli , i pregunta si l’equip de govern 
estaria disposat a fer aquest referèndum. Segueix dient que, com a U.I.P.V.,  creuen que seria 
la millor manera de tirar endavant un canvi com aquest, doncs si la majoria vol l’illa de vianants 
amb aquests canvis és el que els avalarà per seguir i, en canvi , si la majoria diu que no, 
s’haurà de tirar enrere i serà la manera més democràtica. 
 
Per acabar pregunta si ja saben què pensen fer a 15 dies de que s’acabi el període de prova.  
 
En relació a la regidoria d’Esports, el Sr. Gibert diu que fa un parell d’anys que van tancar el 
pavelló als matins per un tema d’estalvi i pregunta quin estalvi real ha comportat aquest 
tancament i quina intenció tenen al respecte pels propers dos anys. 
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Alcalde i al regidor d’Esports, pregunta si pensen fer el 
camp de gespa artificial en aquests dos anys que queden i quina política pensen portar amb els 
equips de futbol base, per evitar que segueixin marxant nens del municipi. 
 
Adreçant-se a la regidora d’Hisenda li pregunta com està el pressupost, doncs ells han fet 
moltes coses malament però mai han aprovat un pressupost al mes de maig, cosa que troben 
molt preocupant. Afegeix que, els diuen que estan esperant a saber que ingressaran de 
l’abocador i els ho posen molt bé, doncs a ells sempre els deien que no s’havia de tibar dels 
ingressos de l’abocador i en canvi ara en depenen, no entenen perquè no han pensat en altres 
vies en aquests dos anys. Diu que no es poden permetre no tenir el pressupost aprovat, doncs  
entre altres repercussions hi haurà entitats que aquest estiu encara no tindran les subvencions 
necessàries per fer les seves activitats. 
 
Adreçant-se al regidor de Cultura li pregunta si sap quin cost tindrà la Fira del Mon Geganter 
que es farà a Vacarisses juntament amb Ullastrell i Rellinars, i també per quin motiu s’ha dissolt 
la Coordinadora de la Festa de la Vaca, que va néixer precisament per desvincular-la de 
l’ajuntament, i pregunta qui agafarà ara l’organització de la Festa de la Vaca. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui, en relació al descens de la facturació dels comerços, diu que 
s’hauria de parlar comerç per comerç i no generalitzar. 
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El Sr. Gibert diu que ell no ha generalitzat, ha dit que en alguns comerços havien baixat les 
vendes, a més afegeix, que això no ho diu ell, sinó els comerciants. Afegeix que només que 
n’hi hagi un al que li hagi anat malament ja tenen un problema. 
 
La Sra. Serra diu que n’hi ha d’altres que els ha beneficiat, per tant s’ha de valorar. Segueix 
dient que s’han generat situacions que son perilloses pel mateix comerç i que ells s’han reunit 
amb els comerciants varies vegades des de que està l’illa i ella ha anat personalment als 
comerços afectats i la situació és molt diferent d’un comerç a l’altra, és per això que demana 
prudència perquè els que en poden sortir perjudicats son ells i han de ser conscients dels 
efectes que pugui tenir o no l’illa. 
 
El Sr. Gibert diu que la reflexió que ells han fet ha estat en relació a un escrit que uns 
comerciants del nucli han passat al veïnat.  
 
La Sra. Serra aclareix que aquest escrit també va crear conflicte entre els mateixos comerciants 
perquè era un escrit que parlava de tot el comerç en general i molts no se sentien representats. 
Afegeix que és per això que no es pot generalitzar doncs n’hi ha que estan a favor de l’illa, n’hi 
ha que estan en contra, i diu que han parlat amb tots i treballaran per tots. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que la setmana passada, arran d’aquest escrit recollint signatures, 
van fer una reunió i van sortir moltes coses, problemes que no son de l’illa generats per altres 
motius, com el fet d’estar a 10 minuts de Terrassa, i que pel tipus de municipi hi ha comerços 
que és complicat, doncs sinó t’especialitzes molt o tens un producte molt diferent és més fàcil 
per la gent anar fora.  En relació al referèndum diu que hi ha un reglament de Participació 
Ciutadana pel qual segons les signatures que es recullin els veïns poden demanar que es faci 
un referèndum, i per tant l’acataran, però volen una mica de serietat a l’hora de recollir les 
signatures, que les hauria de demanar alguna entitat o alguna persona que se’n faci càrrec i les 
presenti a l’ajuntament en nom d’algú. 
Adreçant-se a l’oposició, els diu que ells també portaven aquest plantejament de fer una illa de 
vianants en el seu programa, i ja els va comentar que a Urbanisme hi ha un projecte fet que és 
gaire bé exacte al que estan fent ells, només hi ha una petita variació en el sentit de circulació 
d’un carrer. Afegeix que suposa que ells també van analitzar quins avantatges i quins 
inconvenients hi havia i van acabar determinant el mateix que nosaltres. 
 
El Sr. Boada diu que no recorda aquest projecte. 
 
El Sr. Gibert diu que ell no diu que no, però potser ells no van ser prou agosarats com per fer el 
que ells si que han fet, doncs han tingut un punt de valentia al fer un canvi important al nucli, 
doncs és molt complicat. Pel que fa als comerciants diu que no han de generar polèmica i que 
ell no ha generalitzat en cap moment, però quan veu que hi ha veus discordants entre ells 
arriba a la conclusió de que no hi ha massa avinença.  
 
Intervé la Sra. Serra qui diu que aquest és un dels temes que s’estan treballant en aquestes 
reunions, intentar que tots vagin a una pels seus interessos, doncs l’Associació de Comerciants 
segueix existint , però està morta degut a aquestes desavinences. 
 
El Sr. Boada diu que és tot el poder associatiu el que cada vegada està baixant.  
 
La Sra. Serra diu que hi estant treballant per tal que es tornin a reactivar com a associació i que 
tinguin iniciativa de moure’s com fan a d’altres municipis, organitzant actes per atreure la gent. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui torna a preguntar si tenen alguna idea del que pensen fer 
passats aquests tres mesos.  
 
El Sr. Alcalde reitera que hi ha una comissió de seguiment i que és entre ells i l’equip de govern  
que han d’acabar de determinar què fan. Afegeix que les opcions son obertes perquè al darrera 
també hi ha les meses de concertació per adequar el nucli. 
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El Sr. Gibert diu que per tant no saben què es farà. 
 
El Sr. Alcalde diu que no, doncs ell no es pot saltar una comissió de seguiment que es va crear 
precisament per determinar què fem. 
 
El Sr. Gibert diu que ells estan a la comissió però pensen que és un tema prou important com 
per debatre’l al ple. 
 
Intervé el Sr. Casas qui en relació a l’illa diu que certament s’ha de portar al ple a debatre però 
potser és millor acabar els tres mesos de prova i després parlar-ne tots plegats.  
En relació al poliesportiu diu que ara mateix no té les dades de l’estalvi i que si li sembla bé ja li 
portarà al proper ple. 
 
El Sr. Gibert diu que el que volen saber és què ha suposat d’estalvi energètic i també econòmic 
el fet de tancar aquests dos anys pel matí. 
 
Pel que fa al camp de gespa el Sr. Casas diu que segueixen per varies bandes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que ells segueixen aquell conveni que es va signar l’anterior 
legislatura. 
 
El Sr. Boada pregunta si s’ha fet alguna cosa d’allò, si s’ha modificat la perspectiva de les tones 
que havien d’entrar a dalt , doncs abans hi havia un projecte amb un impacte ambiental i unes 
condicions i ara se’ls ha autoritzat una altra cosa. 
 
El Sr. Alcalde respon que es va signar un conveni que, com sempre ha dit té poca validesa, pel 
qual el Grup Hera es comprometia a tirar el camp de gespa endavant aquest 2017. 
 
El Sr. Alcalde diu que estava supeditat a una sèrie de condicions. 
 
El Sr. Alcalde diu que no, sinó en funció d’uns diners que representa que devien, i que ja n’han 
parlat d’altres vegades d’això, i pregunta si creuen que han de portar-ho al jutjat i si tindrà prou 
força o no. Segueix dient que a ell li agradaria arribar un acord , però sembla que és complicat, 
doncs el Grup Hera l’ha comprat el Grup Griñó i argumenten que no tenen prou líquid per pagar 
això ni veuen que el document sigui prou fort com per obligar-los a fer el camp de gespa. 
 
El Sr. Boada diu que s’havia de fer un estudi de les tones que entraven a dalt i pregunta si això 
s’ha fet.  
 
El Sr. Alcalde respon que no sap a què es refereix. 
 
El Sr. Boada diu que quan es va signar aquest document hi havia un projecte de que es faria 
una ampliació del filtre verd, però ara s’ha donat una autorització amb menys tones i s’està fent 
un estudi de tot l’abocador per veure amb el segellat quantes tones hi cabran. 
 
El Sr. Alcalde diu que no té res a veure una cosa amb l’altre, que el document parla de les 
mides del camp de futbol, del que ha de pagar el Grup Hera, del que ha de pagar l’ajuntament i 
poc més...i li diu al Sr. Boada que ja li portarà l’escrit el proper dia. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació als equips de futbol base, diu que ells saben millor que 
ningú com estava el tema aquests darrers anys, doncs es va signar un conveni entre 
l’ajuntament i el Club Esportiu per tal que pogués continuar, doncs la situació era complicada 
pel fet de les persones que gestionaven el club respecte el futbol base. Afegeix que fa poc 
alguns pares tenien l’inquietud d’entrar a la Junta per tal de reactivar el futbol base i perquè es 
trobaven abandonats i amb unes certes mancances, sobretot pel que feia al seguiment diari del 
funcionament del club. Explica que des de fa uns mesos un seguit de pares s’han ficat a la 
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Junta, que ha passat de tenir 3 membres a ser-ne 15 i la filosofia d’aquestes persones es partir 
del que es té i anar solucionant problemes, sobretot organitzatius i de gestió , que eren les 
principals mancances. Afegeix que tenen tot el seu suport per tirar endavant i intentaran que hi 
hagi un seguit de millores per donar-los suport. 
 
En relació a la Fira del Mon Geganter diu que no li pot informar, principalment perquè hi ha 
d’altres colles implicades, altres ajuntaments, els Grallers, l’agrupació de Gegants de Catalunya 
que és qui va aprovar la candidatura i qui fa una aportació econòmica important, i serà en 
funció d’aquesta aportació i de que es tanqui el pressupost que sabran el cost que pot suposar 
per l’ajuntament. 
 
El Sr. Gibert diu que hauran de fer una previsió al pressupost municipal. 
 
El Sr. Casas respon que sí, i que la setmana vinent es reuniran amb l’Agrupació i creu que 
tindran lligats els números i podrà respondre-li. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que a part de l’Agrupació tenen altres vies com la Generalitat i 
la Diputació de Barcelona. 
 
El Sr. Casas explica que de Diputació saben que hi haurà una ajut directe 
 
El Sr. Gibert diu que estan totalment d’acord amb que es faci la fira, que només volien saber 
quin cost tindrà. 
 
Intervé el Sr. Boada qui, en relació al Club Esportiu, pregunta si el president segueix sent el 
mateix. 
 
El Sr. Casas explica que l’únic canvi és que s’ha fet una ampliació de la Junta i ara hi ha dos 
Vicepresidents, un que porta la part de futbol sala i un altre que porta el futbol base. 
 
El Sr. Gibert pregunta si  la gestió que portava l’ajuntament del futbol base encara la porta o ha 
passat al Club Esportiu. 
 
El Sr. Casas explica que la temporada i el conveni acaben al juny i fins aleshores ho portarà 
l’ajuntament. 
En relació a la Coordinadora de la Festa de la Vaca diu que pleguen el mes de juny, després 
de la festa d’aquest any, i explica que si pleguen és bàsicament perquè s’han trobat que els 
que acabaven anant a trobades i demés sempre eren els mateixos, Colla de Gegants, Grallers, 
el Cor i 4 o 5 persones voluntàries, i per aquest motiu han decidit transformar-se en una 
Comissió de Festa Major Petita i deixar de ser una coordinadora d’entitats en la qual només hi 
participaven dues o tres. 
 
El Sr. Gibert pregunta si la coordinadora passarà a ser una comissió supervisada per 
l’ajuntament. 
 
El Sr. Casas respon afirmativament. 
 
El Sr. Gibert diu que això és un fracàs, doncs quan ells governaven Esquerra hi estava molt a 
favor i que ara governant ells, això es dissolgui , és un fracàs. 
 
El Sr. Casas diu que ell creu que es tracta d’una evolució. 
 
El Sr. Alcalde diu que és una oportunitat i li pregunta al Sr. Gibert si hi havia anat mai a alguna 
reunió de la Coordinadora. 
 
El Sr. Gibert diu que no, que hi anava el regidor de Cultura. 
 



 26 

El Sr. Alcalde li explica que totes les entitats acostumen a tenir moments esplendorosos i 
d’altres no tan, i si ara mateix no tenen afluència és el moment de crear una comissió de festes 
on, a més de les entitats, hi pugui entrar altra gent. 
 
El Sr. Gibert comenta que la Coordinadora va néixer amb força i amb la finalitat de que no fos 
l’ajuntament qui gestionés la Festa de la Vaca, per això pensen que si ara hi ha poca afluència 
ha estat un fracàs. 
 
El Sr. Casas torna a dir que les entitats tenen evolucions, pujades i baixades, i tal com ha dit el 
Sr. Boada fa un moment l’associacionisme està en un moment baix, és un fet general. 
 
El Sr. Gibert ,adreçant-se al Sr. Casas, li diu que ara s’enfadarà amb ell, però que potser si les 
entitats estan en aquest punt tant baix alguna responsabilitat sigui seva. 
 
La Sra. Sánchez diu que això és intervencionisme, doncs l’ajuntament pot vetllar però no fer 
intervencionisme,  que és el que ha semblat que deia. 
 
El Sr. Gibert torna a dir que si aquesta Coordinadora d’entitats ,que va néixer amb moltes 
ganes,  s’ha dissolt, potser  hi hagi alguna responsabilitat política. 
 
La Sra. Sánchez li pregunta si una associació de veïns que va començar amb 500 socis i ara 
en té 10 també és un fracàs de l’ajuntament. 
 
El Sr. Gibert diu que ell ha estat uns quants anys regidor de Cultura de l’ajuntament i per tant 
sap del que parla, i si les entitats es tracten bé, es cuiden i s’està per elles, potser no hi hauria 
aquest malestar. Afegeix que és una percepció personal i que entén que, si la Coordinadora es 
dissol,  és perquè no han estat a l’alçada. 
 
El Sr. Casas diu que creu que està extrapolant les coses, i  que es tracta d’una cosa global i té 
un clar exemple per explicar-li. Comenta que a través de l’agrupació van fer una enquesta a les 
colles que formen part de l’agrupació , unes 400 a Catalunya, per saber quines necessitats 
tenien quan vinguessin a la Fira Gegantera , i la més sol·licitada va ser la d’estratègies per 
atreure més persones a les colles, per tant es demostra que és un fracàs social que hi hagi 
moltes entitats que van perdent persones. 
 
El Sr. Gibert diu que en això li dona la raó, però que haurien de fer tot el possible per tal que les 
entitats estiguessin contentes i tiressin endavant i explica que , quan ells governaven,  el 
missatge que s’enviava des d’un determinat grup polític era que ells tenien les entitats molt 
descontentes, i li diu al Sr. Cases que ell n’era un promotor dels que deia que l’ajuntament no 
treballava per les entitats i per això va promoure la Coordinadora,  i és per això que els hi diu 
que no ho hauran fet bé si s’ha dissolt. 
 
El Sr. Casas diu que potser quan ara venen a l’ajuntament se’ls escolta amb unes altres orelles 
i se n’han adonat de que la Coordinadora no cal que existeixi. 
 
El Sr. Gibert diu que els mateixos que la van fer néixer la fan plegar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que ell traslladarà aquestes paraules del Sr. Gibert a la 
Coordinadora, de que ha estat un fracàs i és culpa del govern, i li recorda que Diables, el 
Correllengua, La Marató de TV3, l’Esbart... van sorgir quant ells governaven, per tant entén que 
sí que van promoure les entitats. 
 
El Sr. Gibert diu que la Marató va néixer estan ells, i que es feia a l’escola.  
 
El Sr. Alcalde diu  que després de fer tot un discurs que digui que les entitats d’aquest municipi 
estan plegant o que la Coordinadora ha plegat perquè hi ha aquest govern ho troba molt 
desafortunat, desencertat i fora de lloc. 
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El Sr. Gibert diu que no ha dit això i adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que és especialista en 
tergiversar el que diuen. 
 
El Sr. Boada diu que ara sortirà això a les xarxes. 
 
El Sr. Gibert diu que el que val és el que el Sr. Secretari faci constar a l’acta. 
 
El Sr. Alcalde li diu que està tot gravat. 
 
El Sr. Gibert li diu al Sr. Alcalde que si demà vol posar alguna cosa al seu Facebook ho agafi 
de l’acta i no de les seves opinions, doncs les tergiversa. 
 
La Sr. Sánchez diu que han entrat en una dinàmica estúpida. 
 
El Sr. Gibert li diu al Sr. Alcalde que el que no pot fer és girar les seves paraules perquè fa mal i 
torna a dir que ell no ha dit això. 
 
El Sr. Alcalde diu que, el que ha dit és que la Coordinadora ha estat un fracàs i que és culpa 
d’ells, afegeix que demà poden escoltar l’audio i li pot enviar el  tall amb el que ha dit i també 
poden publicar-ho. 
 
El Sr. Gibert diu que només li demana una cosa, que no digui el que ell opini, i que si vol 
publicar-ho pot fer el que vulgui. Segueix dient que en moltes ocasions U.I.P.V li aproven 
moltes coses, però després quan parlen a les xarxes socials hi afegeix alguna cosa, com per 
exemple “ després de 20 vint de govern d’U.I.P.V. ara...” per anar en contra de l’oposició, i ara 
que estan governant fan d’oposició de l’oposició. 
 
El Sr. Alcalde diu que van posar “ Després de 25 anys s’aprova un Reglament de l’Aigua” i li 
pregunta al Sr. Gibert si és mentida. 
 
El Sr. Gibert diu que amb això volia dir que els que hi havia abans no ho van fer, i no és amb 
això,  sinó que és en tot. 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui, en relació al pressupost, diu que ella és la primera que està 
decebuda per no haver-lo aprovat, doncs estan amb un pressupost prorrogat amb tot el risc i 
problemes que això comporta, doncs la consignació pressupostaria d’un pressupost prorrogat 
és la mateixa que hi havia l’any passat. Afegeix que el mes de maig el portaran per aprovar i 
que mai s’havien trobat en 20 anys amb l’incertessa d’ingressos, no només amb l’abocador, 
sinó també amb l’IBI i fins i tot amb el mateix tancament, perquè quan fas el pressupost t’has 
de guiar en com has tancat l’any anterior, i això també s’ha endarrerit. Torna a dir que ella és  
la primera a qui no li agrada aquesta situació i assumeix la seva part de responsabilitat. 
Per acabar diu que aprovaran un pressupost sense tenir en compte cap ingrés de l’abocador, 
cosa que també té la seva part positiva, doncs hauran pogut aprovar un pressupost sense tenir 
en compte aquests ingressos. 
 
El Sr. Alcalde diu que això és el que demanaven i així ho faran, sense tenir en compte els 
diners de l’abocador, el que els permetrà tenir les mans més lliures. 
 
El Sr. Boada diu que el que haurien d’haver fet és un pressupost limitat a 1 de gener, perquè 
ara els regidors ja han gastat i, si hi hagués majors ingressos,  ampliar. 
 
El Sr. Alcalde diu que creu que serà positiu després de molts anys treure’s l’abocador per 
moltes de les pressions que venen des d’allà, pressupostàriament parlant. 
 
El Sr. Boada diu que cada dia fa més olor i pregunta si saben alguna cosa del bioflitre, doncs  
els consta que les portes estan tancades. 
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El Sr. Alcalde diu que no ho estan de tancades. 
 
La Sra. Fuster diu que les portes s’obren més del que s’haurien d’obrir i que  la setmana vinent  
tenen una reunió sobre el tema i la seva postura és clara.  
 
El Sr. Boada diu que hi ha alguna picaresca. 
 
La Sra. Fuster diu que més que picaresca és una conducta negligent. 
 
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Boada que assenyala el biofiltre i ,quan van allà, no surt el biofiltre 
enlloc. 
 
El Sr. Boada diu que el que deien és que el biofiltre s’havia de canviar cada 4 anys.  
 
El Sr. Alcalde diu que quan sàpiguen alguna cosa ja els ho faran arribar. 
 
La Sra. Fuster afegeix que aplicaran les mesures que s’hagin d’aplicar. 
 

 
Essent les vint-i-una hores i quaranta cinc minuts el senyor alcalde - president dóna per 
finalitzada la sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 
 
 
 


