
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 29 DE
JUNY DE 2017

Vacarisses, 29 de juny de 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 i López, 2ª  tinent d’alcalde
Clara Fuster i Ramon 3ª  tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater
Pere Casas i Ardanaz
Mariana Ríos i López
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla i Sangrà
Martí Llorens i Morraja
Pedro Roque Serna i González
Juan Pablo Garrido i 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 CELEBRADA EL DIA 25 DE
MAIG 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   
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1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SANITAT I CONSUM D’APROVACIÓ DEL CONVENI
DE  COL·LABORACIÓ  SUBSCRIT  ENTRE  EL  DEPARTAMENT  DE  SALUT  DE  LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, PER A L’ENCÀRREC
DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA.

Segons  l’article  52  de  la  Llei  18/2009, 18/2009,  de  22  d’octubre,  de  salut  pública,  els
ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d’ordenació
sanitària de Catalunya, i el 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  la  normativa  sanitària  específica,  són
competents per a prestar serveis mínims en matèria de salut pública.

Aquests  serveis  mínims  de  salut  pública  ens  locals  els  poden  prestar  directament  o  per
qualsevol de les formes de gestió que estableix la legislació de règim local.

Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a òrgan de Departament de Salut  de la
Generalitat de Catalunya, responsable de la promoció i la protecció de la salut, la prevenció i la
gestió de les alertes epidemiològiques i alimentàries, i de la salut laboral, d’acord amb el que
disposa la Llei 18/2009, i el Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament
de Salut.

Atès que els seus serveis s’orienten a la ciutadania, al món local i a sectors econòmics clau
com l’alimentació, el comerç, la indústria o el turisme.

Aquests serveis s’adrecen fonamentalment a la gestió dels riscos ambientals per a la salut, a la
promoció dels estils de vida saludables, així com al foment de la responsabilitat de les persones
i dels operadors econòmics pel que fa a l’impacte de les seves actuacions en la salut individual
i col·lectiva i en l’ús dels serveis sanitaris.

Atès que d’entre les funcions destaca la de donar  suport  tècnic als ens locals  i  prestar els
serveis mínims de salut pública de competència municipal.

A efectes d’instrumentar aquesta cooperació s’ha elaborat  un conveni de col.laboració entre
ambdues  institucions,   que  té  per  objecte  regular  l’encàrrec  que  realitza  l’Ajuntament  de
Vacarisses, per a la prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, els
quals s’especifiquen a l’annex del conveni,  essent signat digitalment en data 10 de maig de
2017 pel secretari de Salut Pública del Departament de Salut, en data 22 de maig de 2017 per
l’alcalde  de  l’Ajuntament  de  Vacarisses  i,  en  data  31  de  maig  de  2017  pel  Secretari  de
l’Ajuntament de Vacarisses, donant fe de la signatura de les parts. 

Vist que l’encàrrec de gestió ve regulat a l’article 11.3.b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
règim jurídic del sector públic, establint que es formalitzarà mitjançant la signatura de conveni
entre les parts.

Vist el que disposen els article 47 a 53 de la precitada Llei 40/2015, en relació als convenis.

Vist el que disposa l’article 14 de la Llei 19/214, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.

Vist que a través de convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis
locals com en assumptes d’interès comú,  sota la forma i en els termes que preveuen les lleis
reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès, tal i com determina l’article 303.3
del  Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Vist l'establert a l’article 309, 310 i 311 del Decret 179/95, de 13 de juny.

Vist que la competència per acordar l’encàrrec de gestió la té atribuïda el Ple de la Corporació, i
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal  de membres, segons disposa
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l’article  47.2.h)  de la  Llei  7/1985,   de 2 d’abril,  reguladora de  les  bases del  règim local,  el
municipi.

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 21 de
juny  de  2017,  va  dictaminar  favorablement,  al  Ple  de  l’Ajuntament  proposo  l’adopció  del
següent:

A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar  el  Conveni  de  col·laboració   subscrit,  en  data  10  de maig  de 2017 pel
secretari de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
i  en data 22 de maig de 2017 per  l’alcalde de l’Ajuntament  de Vacarisses ,entre
l’Ajuntament  de  Vacarisses  i  l’  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya  del
Departament de Salut,  d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut
pública de competència municipal.

SEGON.- Encarregar al Departament de Salut de la Generalitat, mitjançant l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, les activitats expressament esmentades a l’annex del conveni,
sense  que  aquests  serveis  comportin  cap  contraprestació  econòmica  per
l’Ajuntament.

TERCER.- Designar la senyora Mariana Ríos López, regidora de Sanitat i Consum,  com a
representant  de  l’Ajuntament  a  la  Comissió  de  Seguiment  a  constituir,  segons
preveu el pacte cinquè del conveni.

QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’ l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per al seu
coneixement i efectes.

SISÈ.- Trametre  l’acord  i  còpia  del  conveni,  degudament  signat,  al  Servei  de  Registre  de
Convenis  de  Col·laboració  i  Cooperació  de  la  Direcció  General  de  Relacions
Institucionals  i  amb  el  Parlament,  depenent  del  Departament  d’Afers  i  Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que ja van parlar-ne a la comissió informativa i , per tant ,
si no volen fer cap pregunta poden passar directament a fer les consideracions que creguin
oportunes.

Intervé la  Sra.  Ríos qui  comenta  que aquesta proposta  ja  es va explicar  a les  Comissions
Informatives, tot i  així  en fa una breu exposició,  i diu que a proposta de l'Agència de Salut
Pública  de  Catalunya  es  vol  fer  un  conveni  amb  els  mateixos  termes  que  ja  tenim  amb
Diputació, amb la voluntat de crear un nou  marc de cooperació interadministrativa basat en la
creació i col·laboració d’espais de gestió conjunta. Comenta que totes les activitats que com
Ajuntament encarreguem a l’Agència de Salut Pública es troben relacionades a l’annex, totes
elles  son  activitats  d’assessorament,  suport  jurídic-tècnic  i  d’inspecció,  i  sense  cap
contraprestació econòmica per part de l’Ajuntament.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que estan totalment d’acord amb el que ha exposat la Sra.
Ríos, i afirma que no comporta cap despesa econòmica per l’Ajuntament.
Vol aprofitar que es parla de la salut per recordar que ells van deixar sobre la taula una moció
presentada per UIPV en relació al CAP, i comenten que encara està per debatre aquest tema.
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Intervé el Sr. Alcalde diu que s’ha rebut un correu electrònic en el qual es dona autorització  per
l’ampliació del CAP i donen el vist i plau a una possible ampliació de l’equipament. Continua
dient que l’únic inconvenient es el tema del finançament,i s’està negociant si l’Ajuntament pot
fer un avançament dels diners i el Departament ens els pot tornar.
En el correu manifesten negociar el tema del finançament i manifesten que equipar-lo correria a
càrrec d’ells.

El  Sr.  Gibert  explica,  que,  com ja ho van comentar  en la  comissió  ,  els  sembla bé que la
Generalitat s’impliqui mitjançant aquest conveni, i planteja una aclariment, hi haurà com fins ara
l’assessorament de la Diputació i a més el de la Generalitat? Un assessorament doble?

La Sra. Ríos respon que sí.

El Sr. Gibert diu que els sembla bé, tot i que consideren que fa temps que es van traspassar les
competències de la Generalitat als Ajuntaments, i entenen que aquest conveni ha arribat una
mica tard.

La Sra. Ríos comenta  que,   en la  reunió  mantinguda amb la Generalitat,  el  primer  que va
plantejar era la compatibilitat,  degut a que de l’assessorament que ells planteja'n ja en disposa
l’Ajuntament, i la resposta va ser que la Generalitat treballa amb coordinació amb la Diputació,
degut a que la Generalitat per ella mateixa no pot arribar a tot, i Diputació es un gran suport.

De fet  això està fet  a arrel  d’un conveni  Marc que es va fer  amb l’Associació Catalana de
Municipis i amb la Federació Catalana de Municipis, per tant ve a ser un complement, atès que
ells tenen les dades de l’ús que en fa cada Ajuntament del servei, i anualment es traspassen
aquestes dades.

La Sra. Ríos diu que el Sr. Serna té raó que el conveni podria haver estat signat abans, de tota
manera aclareix  que l’any 2011 l’Ajuntament  ja  va signar  un conveni  d’aquest  tipus que va
finalitzar el 2013, i li recorda que ell era el regidor en aquell moment.

El  Sr.  Gibert  manifesta que no entenen que hi hagi  duplicitat,  si la Diputació ja ens ofereix
l’assessorament perquè la Generalitat ens ha d’assessorar pel mateix concepte, diu que no té
massa sentit. 
Exposa que el normal seria que la Diputació deixi de fer l’assessorament i sigui la Generalitat
que faci l’assessorament.

La Sra. Ríos explica que la Generalitat no pot assolir tots els temes i la Diputació els hi fa de
suport.  Comenta  que  alguns  aspectes,  com inspecció  d’establiments,  etc..,  es  millor  estar
assessorats directament  per l’Agència de Salut Pública.

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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1.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PATRIMONI, D’ACORDAR LES
FESTES LOCALS DE VACARISSES  PER A L’ANY 2018.

Vista l'Ordre TSF/101/2017,  de 25 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  2018,
publicada el DOGC núm. 7381, de 31 de maig de 2017.

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 21 de juny de 2017  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 2018, els dies 29 de març i 25 de
maig.

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

Pren la paraula el Sr. Casas qui comenta que els dies festius de lliure elecció local, seran el 29
de març (dijous de Setmana Santa), i el 25 de maig (dia anterior a la festivitat de Sant Felip
Neri, que caurà en divendres).

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   

1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE RELLINARS I DE VACARISSES.

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
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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 002391
de data 24 d’abril de 2017, ens comunica que el dia 24 de maig de 2017 ha estat assenyalat
com a data  d’inici  de  les  operacions  de delimitació  entre  el  municipi  de Vacarisses i  el  de
Rellinars , 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,  fent-los avinent la data i lloc de la reunió per a
l’inici de les operacions 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 propietaris 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 21 de
juny de 2017, va dictaminar favorablement.

Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent

A C O R D 

PRIMER.- Aprovar  l’acta  de  les  operacions  de  delimitació  entre  els  termes  municipals  de
Rellinars i el de Vacarisses, formalitzada el dia 24 de maig de 2017, 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 pregunta si algú necessita algun aclariment.

El Sr. Boada demana si el municipi per Rellinars delimita per la riera.

El Sr. Alcalde aclareix que  el limit a Rellinars es per sobre la riera i es fa baixar a la llera. 

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   

1.5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE TERRASSA I DE VACARISSES

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 22 de juny de 2010, acordà d’inici  de l’expedient de delimitació del
terme municipal de Vacarisses  amb el de Terrassa , i   nomenà 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 a l’ Ajuntament de Terrassa.

Atès  que  la  Direcció  General  d’Administració  Local,  mitjançant  escrit,  registre  d’entrada
003097/2016,  de data 27 de juny de 2016, ens comunicà que el dia 7 de juliol de 2016 havia
estat  assenyalat  com  a  data  d’inici  de  les  operacions  de  delimitació  entre  el  municipi  de
Vacarisses i el de Terrassa, 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, es va practicar notificació individualitzada a tots els titulars de les
finques afectades per l’expedient de delimitació.

Les operacions de delimitació es continuaren el dia 21 de setembre de 2016 i el dia 24 de maig
de 2017.

En data 24 de maig de 2017 s’estén 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 propietaris 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 21 de
juny 2017, va dictaminar favorablement.
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Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent

A C O R D 

PRIMER.- Aprovar  l’acta  de  les  operacions  de  delimitació  entre  els  termes  municipals  de
Vacarisses i el de Terrassa, formalitzada el dia 24 de maig de 2017, 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 pregunta si algú necessita algun aclariment.

Intervé el Sr. Serna i els recorda que, quan es va presentar la moció de la C-58 es va dir que
posarien  rètols de delimitació del terme municipal. Senyalització vertical per la delimitació del
terme municipal , tan cap a Castellbell com cap a Terrassa.

El Sr. Alcalde manifesta que cap a Terrassa no.

El Sr. Serna insisteix que els van treure i actualment no hi son. 

El Sr. Alcalde diu que això no es un tema a tractar en aquest moment, però en pren nota.

El  Sr.  Boada diu  que amb la delimitació  als  Caus es regularitzen uns habitatges.  Per  altre
banda  s’hagués hagut de tenir en compte la franja perimetral de protecció amb el vial, degut a
que es poden tenir problemes amb les autoritzacions alhora de fer la franja de protecció. En
canvi,  s’ha tingut en compte el sòl urbà i s’hagues pogut agafar uns 25 metres de sòl rústic pel
tema de les franges de protecció. De tota manera s’ha de tenir en compte que ha estat una
gran solució  pel sòl urbà.

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   

1.6.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS MUNICIPALS D’APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL  REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
DEL MUNICIPI DE VACARISSES.

El  Ple  de  l’Ajuntament  en  sessió  del  30  de  març  de  2017,    va  aprovar  inicialment  el
REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI  DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL
MUNICIPI DE VACARISSES,  alhora que acordava la submissió del dit Reglament a un tràmit
d’informació pública durant trenta dies hàbils, essent publicat al Butlletí Oficial de la Província
de  data  13.04.2017;  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  núm.  7348,  de  data
11.04.2017;  al  diari  Ara  de  data   5.04.2017  ,  al  tauler  d’anuncis  de la  Corporació  en  data
3.04.2017, a la Web municipal el dia 3.04.2017, a l’eTauler en data 4.04.2017 i al Portal de la
Transparència el dia 3.04.2017,  havent expirat el termini d’informació pública i d’audiència als
interessats , en data 31.05.2017, sense que hagi estat objecte de reclamacions ni al·legacions.
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Atès que per part de tots els agents implicats en la matèria, s’han fet suggeriments per tal de
millorar  aspectes  del  redactat  de  la  disposició  de  caràcter  general,  aportacions  que
contribueixen a fer-lo més ajustat a les especificitats d’aquest servei, tant en la seva prestació
en la forma de gestió directa com la indirecta, i alhora s’han fet correccions de l’ordenament
jurídic que s’hi referenciava.

El Reglament 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.
 
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’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.

Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida el dia 21 de juny de 2017,  va
dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar  definitivament  el  REGLAMENT  MUNICIPAL  DEL  SERVEI  DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE VACARISSES,  amb
les modificacions que s’han introduït d’ofici, respecte l’aprovació inicial del 30 de
març de 2017,  dels articles que seguidament s’indiquen i que restaran amb el text
següent:

“Article 3.3 Funcions de l’Ajuntament i garantia de subministrament

3. El subministrament d’aigua als abonats és permanent, llevat si hi ha un pacte en contra en
el contracte, i  no es pot interrompre si no és per força major (neteja o manteniment de
dipòsits i/o instal·lacions de la xarxa), causes alienes al prestador del servei o qualsevol
altre motiu previst en aquest Reglament.

Article 7.d) Drets del prestador del servei

d) A cobrar l’import regulat per les tarifes vigents del prestador del servei, quan es requereixi la
seva presència per causes imputables a la instal·lació de l’abonat.

Article 8.1.f) Obligacions del prestador del servei

f)  Instal·lar  i  mantenir  els comptadors  a totes  les  captacions  al  servei  de  l’abastament
municipal.

Article 10.c).j).k).n) Obligacions de l’abonat

c) Pagar la reposició del comptador al final de la seva vida útil quan aquest es tingui en règim
de propietat  i també en cas d’avaria imputable a una mala praxi per part  de l’abonat.  Si  el
comptador  falla  dins  del  termini  de  garantia,  el  canvi  correrà  a  càrrec  de  l’entitat
subministradora.
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j) Preveure les instal·lacions d’elevació, grups de pressió, dipòsits o reguladors de pressió 
segons les necessitats de la instal·lació interior de l’abonat.

k)  No  provocar  retorns  de  l’aigua cap  a  la  xarxa  pública  amb  perill d’alterar  les  seves
condicions d’acord amb la reglamentació tècnica d’aplicació. 

n) Les altres que es puguin derivar d’aquest Reglament o de la legislació vigent. En especial
mantenir actualitzades les dades fiscals de l’abonat.

Article 11.d) Prohibicions específiques

d) Omplir piscines i basses de més de 4 m3 amb aigua de xarxa. No es prohibeix el reomplert  o
manteniment un cop plenes. En el cas de l basses o piscines de menys de 4 m3, és preceptiu
fer el manteniment adequat de l’aigua, ja que no es permetrà omplir-les més d’una vegada.

Article 12.3 Fiança

Es suprimeix aquest punt.

Article 13.4 Classes de subministrament

4. El subministrament per a usos agrícoles i/o ramaders.

Article 14. Prioritat de subministrament

1. L’objectiu prioritari del subministrament d’aigua és satisfer les necessitats domiciliàries dels
habitatges de  la població urbana. Els subministraments d’aigua per a usos  comercials,
industrials i altres usos es donaran en l’únic cas que les necessitats d’abastament ho permetin.

2.  Quan el servei ho exigeixi, prèvia conformitat de  l’Ajuntament, el prestador podrà en
qualsevol moment disminuir i, fins i tot, suspendre temporalment el subministrament per a
determinats usos, per causes justificades d’interès públic. 

En ambdós  casos  d’acord amb la normativa
vigent.

Article  15.1.  i  15.2  Instal·lacions de
l’abonat

1. Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de reunir les condicions de
seguretat reglamentàries  i  el  prestador  del  servei  podrà  negar  el  subministrament  en
cas  de  noves instal·lacions o reforma de les existents per no reunir els requisits legals. A
aquests efectes, el prestador del servei pot portar a terme en les dites instal·lacions les
comprovacions que siguin  necessàries  abans de  procedir  a  la  connexió  a  la  xarxa  de
distribució. I, en tot cas, complint sempre amb la normativa vigent.

2. Quant a les instal·lacions antigues en ús, el prestador del servei diferent a l’Ajuntament pot
comunicar a aquest i als abonats la seva falta de seguretat pel que l’abonat estarà obligat
a corregir la instal·lació, si així ho jutja  pertinent  l’Ajuntament , en  el  termini  que  ordeni.
Si   l’abonat   no   compleix   allò   disposat,   el  prestador  del servei  queda facultat  per
suspendre el subministrament.

Article 16. Regularitat del subministrament
El subministrament d’aigua als abonats serà permanent, excepte quan existeixi pacte contrari
a la pòlissa,  i  no  es  podrà  interrompre  si  no  és  per  força  major (neteja o manteniment
de dipòsits i/o instal·lacions de la xarxa) , per reparació   d’avaries en les instal·lacions del
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servei  o en situacions excepcionals de sequera. Es considera causa de força major la no
disponibilitat de cabals d’aigua en la captació o en la xarxa, bé totalment o bé parcialment, per
motius no imputables al prestador del servei, o altres previstes per la normativa vigent. Es
podran  habilitar  mecanismes  de  control  automatitzats  per  tal  que  el  consum  real  sigui
l’estipulat en la contractació.

Article 18.2 Condicions tècnico-sanitàries de les aigües subministrades

2. El prestador del servei és responsable del compliment de la normativa sanitària en el cicle
de captació, tractament i subministrament de l’aigua a tota la xarxa municipal de distribució,
fins la clau de registre, fins la qual la responsabilitat serà seva.

Article 20. Execució de les instal·lacions exteriors

La instal·lació del ramal d’escomesa, amb les seves claus de maniobra i els seus aparells de
mesura, ha de ser efectuada pel prestador del servei o sota la seva supervisió, amb tots els
costos a càrrec  del propietari de l’immoble.  Si un abonat  sol·licités un ramal d’escomesa
especial per al seu ús, serà instal·lat pel prestador o sota la supervisió d’aquest i a compte de
l’abonat, prèvia autorització de la propietat de l’immoble.

Article 21.a) i b) Escomeses especials 
 
a) Les boques de protecció contra incendis, en les finques on els propietaris  ho sol·licitin,

podent l’abonat utilitzar les boques d’incendi en benefici de tercers. La instal·lació podrà ser
a  petició del  titular,  qui  haurà  de  presentar  un  projecte  amb les  característiques  de  la
mateixa, o de l’Ajuntament que també li requerirà aquest projecte.

b) Altres instal·lacions de caràcter sumptuós, on  sempre s’instal·larà un element de control del
cabal utilitzat, a càrrec del peticionari. 

Article 24.1 Protecció de l’escomesa

1. Després de la clau de registre, el propietari  ha de disposar  d’una protecció  del ramal
suficient de manera que en cas de fuita l’aigua tingui sortida a  l’exterior  o un desguàs
canalitzat, sense que, per tant, pugui perjudicar  l’immoble ni  danyar gèneres o aparells
situats a l’interior sense cap tipus de responsabilitat per part del prestador.

Article 27.1 i 27.4 Execució i finançament de la nova xarxa de subministrament d’aigua

1. En les  noves actuacions  urbanístiques i als  efectes d’allò que preveu  la  legislació  en
matèria d’urbanisme, la nova xarxa d’abastament d’aigua, o l’ampliació o modificació  de
l’existent ha de ser costejada i, en el seu cas executada, pels propietaris o pels promotors
urbanístics del sòl o de l’edificació. Un cop executades i rebudes les obres d’urbanització
per l’Ajuntament, les noves instal·lacions seran adscrites gratuïtament al servei  municipal
d’abastament d’aigua. I, en el seu cas, també hauran de ser cedides en ús si el prestador
del servei es una entitat, empresa o organisme diferent al propi Ajuntament i te concessió
expressa vigent atorgada per l’Ajuntament.

4. Si les obres són executades pel promotor urbanístic, el prestador del servei li ha d’exigir,
en el desenvolupament de les obres i en la seva recepció i posada en servei, les
proves que estimi necessàries per garantir la idoneïtat de l’execució ; sense perjudici de
l’anterior  s’hauran  de  complir  les  prescripcions  incloses  al  R.D.  140/2003  o  el  que  el
substitueixi. Així mateix, el prestador del servei té dret a percebre els imports aprovats a
l’efecte per l’Ajuntament, en  concepte de  compensació per la  realització d’obres
d’ampliació, modificacions o reformes i altres obres necessàries per a mantenir la capacitat
del subministrament, i així mateix, pels treballs de supervisió tècnica de les obres i proves
per comprovar la idoneïtat de l’execució.

11



Article 34.2 Condicions de contractació

- En cas de projectes d’incendis, el projecte tècnic corresponent.

- Per usos agrícoles o ramaders, acreditació de la vigència de l’activitat.

Article 38.1 Subrogació

1.   En  produir-se  la   defunció  del   titular   de  la   pòlissa  d’abonament,   el   cònjuge,
descendents, ascendents i germans, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la
pòlissa. 

L’hereu  o  legatari  podrà subrogar-se  si  succeeix  al  causant  en  la  propietat  o  ús  de
l’habitatge o local. Les  persones  jurídiques  només  se  subrogaran  en  els  casos  de
fusió,  absorció,  escissió, transformació o canvi de denominació social. En qualsevol cas
el subrogat haurà d’actualitzar tant les dades comercials com les fiscals.

Article 41.4 i 41.5 Procediment de suspensió del subministrament

4. Si el prestador del servei comprova  l’existència de derivacions clandestines podrà
inutilitzar-les  immediatament,  i  en  donarà  compte  a  l’Ajuntament  per  tal  que  instrueixi
l’expedient sancionador corresponent, en cas de gestió indirecta del servei.

5. En cas que per  avaria  en la xarxa  d’aigües, dipòsits o  d’altres causes, s’hagués de
suspendre el servei no tindran els abonats dret a reclamació, excepte en cas que per
força major s’hagués de suspendre per més de cinc dies consecutius; en aquest supòsit
es deduirà de la quota de servei de la factura corresponent la part proporcional als dies en
que no s’ha prestat  el mateix.  No obstant,  s’entendrà que el  servei es rep regularment
mentre no hi consti un avís fefaent de l’abonat al prestador del servei.

Article 44. Retirada de l’aparell de mesura

Un cop es resolt el contracte, ja sigui per la suspensió o per baixa del subministrament, el
prestador del servei podrà retirar el comptador de l’abonat i el conservarà a la seva disposició
durant el termini de tres mesos, a partir del qual el prestador del servei  en podrà disposar
lliurement en cas que l’aparell sigui de lloguer. En cas de ser en propietat, l’abonat haurà de
sol·licitar per escrit el seu retorn definitiu.

Article 47.3 i 47.4 Tipus de comptadors

3. El comptador és facilitat pel prestador del servei i pot ser propietat de l’abonat o en règim
de lloguer. En cas de ser propietat de l’abonat serà entregat amb càrrec a l’abonat, sens
perjudici dels imports que en concepte de manteniment o conservació en pugui percebre.
En  el  cas  de  règim de  lloguer  el  prestador  del  servei  en  conserva  la  propietat  sense
perjudici dels imports que cobri en concepte de lloguer, d’acord amb els preus aprovats
oficialment pels organismes corresponents .

4. Davant i darrera el comptador s’hi col·locarà una clau d’entrada i  de sortida que l’abonat
tindrà al seu càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat. Les intervencions que hagi de
fer el prestador del servei com a conseqüència del mal funcionament d’aquestes claus, es
carregaran a l’abonat.

Article 48.1 Instal·lació del comptador

1. El comptador serà instal·lat pel prestador del servei repercutint els costos d’instal·lació a
l’abonat i  únicament podrà ser manipulat pels empleats del  prestador del servei, i les
persones o entitats responsables del seu manteniment, per la qual cosa serà degudament
precintat.
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Article 51.4.c) Comprovacions particulars

c) Quan es produeixi una disconformitat amb el resultat de la comprovació particular entre
l’abonat i el prestador del servei, qualsevol de les  parts pot sol·licitar la verificació oficial del
comptador o l’aparell de què es tracti amb acatament de les conseqüències que es derivin.

Article 53.1 i 53.2 Bateria de comptadors

1. Quan una sola escomesa hagi de subministrar aigua a més d’un abonat en un mateix
immoble, s’ha d’instal·lar una bateria, degudament homologada, capaç de muntar tots els
comptadors que precisa tot  l’immoble.  En cas d’edificacions individuals  s’instal·larà a la
façana exterior de la finca.

2. En el  cas d’instal·lació  de bateria de comptadors divisionaris quedarà situada en una
habitació de  fàcil accés i en planta baixa, d’ús  comú a l’immoble,  dotada d’il·luminació
elèctrica, i desguàs directe separat de les  dependències destinades als comptadors de gas
i d’electricitat. Han d’estar ventilades, la seva porta ha   de   ser   d’un   o  més  fulls   que
quan  s’obri  deixi  lliure  tota  l’amplada  del  quadre.  La  clau  de d’aquestes portes serà
del tipus universal.

Article 56.1 Lectura de comptadors

1. La lectura de comptadors que servirà de base per a regular la facturació dels cabals
consumits  pels abonats es realitzarà periòdicament en hores hàbils o de normal relació
amb l’exterior, pel personal autoritzat expressament pel prestador del servei, proveït de la
corresponent documentació d’identitat. En cap cas l’abonat pot imposar l’obligació de fer la
lectura fora de l’horari que tingui establert el prestador del servei a aquest efecte. La lectura
dels esmentats comptadors podrà fer-se per qualsevol mitjà que el gestor estimi oportú
(anotació manual, semiautomàtica o completament automatitzada).

Article 66. Objecte i abast del règim sancionador

Aquest  capítol  té  per  objecte  la  regulació  del  règim  sancionador  de  les  infraccions
administratives  comeses pels abonats o  usuaris del  servei d’abastament  d’aigua  de
competència municipal, i  per totes aquelles persones les accions o omissions de les quals
afectin o incideixin en el servei o en les seves instal·lacions sempre que aquestes conductes
puguin encabir-se en les infraccions que preveu aquest Reglament.  Tanmateix, el present
règim sancionador només regirà  si manca normativa  especial o  sectorial  aplicable,  o  si
aquesta última és insuficient.

Article 75. Reparació

La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment al
responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així
com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats a les instal·lacions municipals, obres
annexes, o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat afectat. La reposició i
reparació s’executa pel prestador del servei a càrrec del responsable de la infracció.

En  cas  de  danys  a  les  instal·lacions  públiques  del  servei  o  de  realització  d’escomeses
fraudulentes que el gestor hagi de restablir a l’abonat, també seran a l seu càrrec les despeses
que tals accions hagin generat : reposició a l’estat original dels danys causats, el restabliment
de l’escomesa a les condicions tècniques reglamentàries i l’abonament de l’aigua consumida i
no  pagada,  cabals  estimats  segons  l’article  57.1,  tret  que  es  pugui  acreditar  un  consum
superior.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ EN ELS CASOS DE FUITA 

b)  Que l'usuari  actuï  amb diligència i  rapidesa i  acrediti  la  solució  de  l'incident  aportant  a
l'entitat subministradora la documentació justificativa de la reparació de la fuita, qui només
acceptarà factures oficials d’instal·ladors homologats i tindrà dret a fer comprovació de la
reparació acreditada amb els mecanismes d’inspecció corresponents. 

Càlcul de la reducció per fuita  

La rectificació de la factura o factures d’aigua (poden afectar més d’un període) implicades en
el consum excepcional per motiu de fuita, es realitzarà de la següent manera:

a) Pel que fa a la tarifa o taxa:

1.-  Es calcularà  el  consum en base al  promig  dels  consums produïts  en  els  mateixos
períodes de facturació dels  darrers dos anys en que s’haguessin acreditat  consums,
comptadors a partir de la data, període o trimestre en que es produeixi la fuita i se li
aplicaran les tarifes  vigents corresponents.  Si no haguessin consums significatius en
aquest període, es faria el promig en relació als consums històrics que es disposin.

2.-  Per  al  volum en excés resultant  de la  diferència entre el  consum estimat  i  el  real,
s’aplicarà el preu de fuita estipulat legalment per cada operador i en cas de no tenir
regulació específica se li aplicarà el preu del tram més baix.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE EN SITUACIÓ 
D'EXCEPCIONALITAT O D'EMERGÈNCIA DE  SEQUERA

6. Sancions

Les infraccions previstes a l’apartat 5 anterior seran sancionades,   d’acord amb els límits
establerts en l'article 141  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora   de les bases del règim
local, amb les multes següents:

a. Infraccions lleus: fins a 750 euros
b. Infraccions greus: fins a 1.500 euros
c. Infraccions molt greu: fins a 3.000 euros

7. Graduació de les sancions

Les   sancions es  graduaran   d’acord  amb  la  gravetat  del fet  constitutiu  de  la  infracció,  dels
perjudicis produïts, de les circumstàncies de les persones responsables, de la repercussió de
la prohibició infringida, de la situació de greuge respecte a altres usuaris de l'abastament, del
benefici obtingut, de l’existència d’intencionalitat i de la reincidència quan hagi estat declarat així
en una resolució expressa.

En  qualsevol  cas  es  considerarà  circumstància  atenuant  l'adopció per  part  de  l'infractor  de
mesures immediates correctores de la infracció.

En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el
compliment de les normes infringides, d’acord amb allò establert en l’article 29 de  la  Llei
40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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10. Graduació de les sancions

Les   sancions es  graduaran   d’acord  amb  la  gravetat  del fet  constitutiu  de  la  infracció,  dels
perjudicis produïts,  de  les circumstàncies  de  les  persones  responsables,  de la repercussió
de la prohibició infringida, de la situació de greuge respecte a altres usuaris de l'abastament,
del benefici obtingut, de l’existència d’intencionalitat i de la reincidència quan hagi estat declarat
així en una resolució expressa.

En  qualsevol  cas  es  considerarà  circumstància  atenuant  l'adopció per  part  de  l'infractor  de
mesures immediates correctores de la infracció.

En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el
compliment de les normes infringides, d’acord amb allò establert en l’article 29  de  la  Llei
40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.”

SEGON.-  Trametre la certificació d’acord d’aprovació definitiva del reglament i còpia íntegra i
fefaent  d’aquest  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 del Reglament 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.

TERCER.- La entrada en vigor del reglament 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. 

Pren la paraula la Sra. Sánchez, qui comenta que en el passat ple del mes de març es va
aprovar inicialment el Reglament de Subministrament d’Aigua Potable, per tant s'entén que ha
estat  un document  molt  parlat  amb totes les parts afectades,   tan operadors,  com tècnics,
regidors i tots aquells que han desitjat fer aportacions. Després d’estar en exposició pública,
s’ha fet alguna petita modificació degut a la densitat  del text, i ha valgut la pena incorporar
certes modificacions.

Manifesta  que,  definitivament,  tenim  per  primer  cop  a  Vacarisses  un  Reglament  de
Subministrament  d’Aigua Potable  que defineix  molt  bé els  drets i  els  deures dels  usuaris  i
operadors, i fins ara no hi havia cap normativa  municipal on agafar-nos.
Finalitza la seva intervenció agraint a tothom la feina feta.

El Sr. Boada pregunta si afecta a totes les companyies privades del municipi.

El  Sr. Secretari li respon afirmativament.

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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1.7.-  PROPOSTA  DE  LA  REGIDORA  DE  SERVEIS  MUNICIPALS  D’EXTINCIÓ  DEL
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PUBLIC AL CARRER ALT
URGELL NÚM. 6 CAN SERRA.

El Ple de la Corporació,  reunit en sessió ordinària el dia 25 de maig de 2006, va acordar adjudicar
a l'empresa RETEVISIÓN MOVIL, S.A. la concessió de l'ús privatiu de part del bé demanial  de la
finca  de  referència  cadastral  7552214,  situada  al  carrer  Alt  Urgell  núm.  6  de  Can  Serra
,qualificada com a serveis tècnics , per a la utilització del domini públic de  superfície 8,58 X 5,95
metres quadrats ,  amb la mateixa instal·lació ubicada fins aleshores, consistent en una estació
base de telefonia cel·lular,  amb subjecció a les prescripcions tant jurídiques com tècniques  que
figuren al Plec de Clàusules i al projecte tècnic aprovat, essent signat el corresponent contracte
administratiu en data 14 de juliol de 2006.

Vist que de conformitat amb el pacte primer del contracte i la clàusula VI del Plec de Clàusules
Particulars que la regeixen,  la concessió s’atorgava per un termini de cinc anys, a comptar des del
14 de juliol  de 2006,  prorrogable per períodes d’un any en any, si les parts no denuncien el
contracte en un termini de tres mesos a la bestreta, abans de la finalització de cada termini, i amb
una durada màxima de cinquanta anys.

Vist  l’escrit  presentat,  en  data  22  de  setembre  de 2016, registrat  amb el  núm.  004412,  per
ORANGE ESPAGNE SAU (abans amb la denominació RETEVISIÓN MÒVIL,SA), comunicant que
donaran per acabada la vigència de la concessió una vegada arribi la data del seu venciment 14
de juliol de 2017.

Vist que l'article 70. a)  del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals (RPEL) i clàusula XVI del Plec de clàusules Particulars, regulen l’extinció
de la concessió.

Atès que  l’expressada clàusula XVI preveu que l’extinció de la concessió donarà lloc a la reversió
del domini públic.

Segons  informa  del  Cap  de  Serveis  Territorials  ,  en  relació al  conjunt  d'infraestructures  de
telecomunicacions emplaçades a la finca municipal situada al carrer de l'Alt Urgell número 6 de
Can  Serra,   en  data  28  d'octubre  de  2016 es  va  signar  "acta  d'entrega de l'emplaçament
BX2008  situat  al  carrer  Alt  Urgell  núm.  6  de  Can  Serra,  Vacarisses,  Barcelona"  entre
l'Ajuntament de Vacarisses (com a titular de l'emplaçament) i ORANGE ESPAGNE SAU (com a
part  concessionària),  document  en  el  qual  es  fa  constar  que  ORANGE  ha  procedit  a
l'abandonament  de  l'espai,  retirant  l'estació  Base  de  Telefonia  Mòbil  i  instal·lacions
complementàries, deixant tan sols a petició de l'Ajuntament el tancament perimetral de blocs de
formigó i tanca metàl·lica de simple torsió que protegia la infraestructura de telecomunicacions.

Atès que en compliment de la clàusula VII del Plec i pacte segon del contracte, el concessionari va
constituir ,en data 28 d’agost de 2006, una garantia definitiva per import de 1.200,00 euros.

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.

Atès que la Comissió Informativa  de Serveis Territorials, reunida el dia 21 de juny de 2017, va
dictaminar favorablement, al  Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent
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A C O R D 

PRIMER.-  Donar per extingida, amb efectes a partir del 14 de juliol de 2017,  la concessió de
l’ús privatiu de domini públic, de la finca de referència cadastral 7552214, situada al
carrer Alt Urgell núm. 6 de Can Serra , formalitzada amb RETEVISION MÓVIL, S.A.
(ara ORANGE ESPAGNE SAU ) en data 14 de juliol de 2006.

SEGON.- Notificar  el  present  acord  a  ORANGE  ESPAGNE  SAU,   donant  per  acomplerta
l’obligació de deixar  lliure , vacu,  net i a disposició d’aquesta administració, el bé
demanial objecte de la concessió que s’extingeix, a excepció de la tanca a què es fa
al·lusió a la part dispositiva, i segons consta a la corresponent Acta de recepció que es
va emetre el 28 d’octubre de 2016.

TERCER.- Disposar que es retorni a  ORANGE ESPAGNE SAU la garantia definitiva per import
de 1.200,00 euros.

Pren la  paraula la  Sr.  Sánchez qui  exposa que el  mes de maig  va entrar la  petició  per  la
rescissió   del  contracte  que  es  venia  renovant  des  del  2006,  per  cinc  anys  de  concessió
renovables any per any.  En aquesta ocasió han notificat que no volen renovar.  Això comporta
la devolució de la fiança que tenien dipositada.

Intervé el Sr. Serna  qui manifesta que estan d’acord, i pregunta si els estris que ells tenien allà
els han tret o encara hi son.

La Sr. Sánchez respon que ho han de desmantellar quan sigui efectiu. 

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   

1.8.-  PROPOSTA  DE  LA  REGIDORA  DE  SERVEIS  MUNICIPALS  D’APROVACIÓ  DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I
L’AJUNTAMENT  DE  VACARISSES,  PER  L’APLICACIÓ  DE  TRAMS  DEL  CÀNON  DE
L’AIGUA.

L’Ajuntament de Vacarisses és entitat titular del servei de subministrament domiciliari d’aigua a
diversos nuclis de població del municipi.

L’Ordenança  fiscal  núm.  17,  reguladora  de  la  taxa  pel  subministrament  d’aigua  i  dret  de
connexió, regula en el seu article 6, relatiu a la quota tributària, la quantia de vàries tarifes pel
concepte del servei de subministrament d’aigua, establint blocs de m3 trimestrals.

L’esmentat article té la previsió que a les unitats familiars de 3 membres, per cada persona de
més segons el padró municipal, s’incrementarà el llindar del bloc en 9 m3/trimestre, afegint que
es computaran el nombre de membres que composin la unitat familiar segons les dades que
figurin al Padró Municipal d’Habitants el dia 1 de l’inici de cada trimestre natural de l’exercici.

El Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua, el qual té per
objecte el desenvolupament normatiu dels tributs que formen part del règim econòmicofinancer
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del cicle de l’aigua a Catalunya, estableix en el seu article 9.2 qui són subjectes passius del
cànon de l’aigua en concepte de contribuents.

El punt 3 de l’article únic del precitat Decret preveu que per tal de fer efectiu el dret d’ampliació
de trams es regula el procediment que, d’una manera àgil i simplificada, ha de permetre a les
persones usuàries domèstiques de l’aigua obtenir el reconeixement d’aquest dret i gaudir així
de l’ampliació dels trams de consum de l’aigua, explicitant a l’article 16. 3 “En el cas que el
nombre de persones per habitatge sigui superior  a tres..” i  que no afecta als habitatges de
segona residència, segons determina l’article 16.4.

L’article 16.7 té la previsió de que les entitats titulars de la competència de subministrament
domiciliari d’aigua poden fer un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua la tramitació pròpia
dels  procediment  d’ampliació  de  trams,  d’acord  amb  les  especificitats  i  procediments  que
s’ajustin més a les seves necessitats, fins i tot, l’aplicació automàtica de l’ampliació, d’acord
amb les dades de què disposen, obviant el requisit de la declaració prèvia.

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de fer ús d’aquesta prerrogativa, per a millorar l’eficiència
de la gestió ,  s’ha subscrit, en data 24 de maig de 2017, amb l’Agència Catalana de l’Aigua un
conveni de col·laboració, per l’aplicació de trams del cànon de l’aigua (ampliació de trams), el
qual va ser aprovat pel  Consell  d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua,  en sessió
celebrada el dia 10 de maig de 2017.

D’entre els compromisos que s’hi estableixen s’extreu la facultat de l’Ajuntament d’aplicar d’ofici
les ampliacions de trams del cànon de l’aigua per a usos domèstics dels seus abonats d’acord
amb les dades del padró municipal.

Vist el que disposen els article 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic.

Vist el que disposa l’article 14 de la Llei 19/214, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.

Vist que a través de convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis
locals com en assumptes d’interès comú,  sota la forma i en els termes que preveuen les lleis
reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès, tal i com determina l’article 303.3
del  Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Vist l'establert a l’article 309, 310 i 311 del Decret 179/95, de 13 de juny.

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 21 de
juny  de  2017,  va  dictaminar  favorablement,  al  Ple  de  l’Ajuntament  proposo  l’adopció  del
següent:

A C O R D

PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració  subscrit, en data 24 de maig de 2017, entre
l’Ajuntament  de  Vacarisses  i  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  del  Departament  de
Territori i Sostenibilitat,  per l’aplicació dels trams del cànon de l’aigua (ampliació de
trams).

SEGON.- Designar  com  a  representants  de  l’Ajuntament  a  la  Comissió  de  Seguiment  a
constituir, segons preveu la clàusula setena del conveni, el senyor Antoni Masana i
Ubach,  i  la  senyora  Laura  Sánchez  López,  l’alcalde  i  la  regidora  de  Serveis
Municipals, respectivament.
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TERCER.- Comunicar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

QUART.- Trametre l’acord i còpia del conveni, degudament signat, al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament, depenent del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui comenta, com ja es va explicar a la comissió informativa,
que  històricament  l’Ajuntament  comunicava  d’ofici  a  l’ACA  el  nombre  de  persones
empadronades a cada domicili, a efectes de l’aigua i als trams d’ampliació. 
En el moment que ens varem assabentar de l'existència d’un conveni regulador, es va decidir
subscriure-s’hi tenint així la norma de com presentar la documentació, en quins terminis, etc....

El Sr. Serna manifesta que estan d’acord. 

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   

2.- SOBREVINGUTS 

No n’hi ha.

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL ELS DIES 22 I 29 DE MAIG DE 2017 I EL 5, 13 I 20 DE JUNY DE 2017.

Es dona compte de les actes de la junta de govern local relacionades, de les quals s’ha fet
entrega de la minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia,  del  145/2017,  de  19/05/2017,  al  180/2017,  de 21/06/2017),
(Hisenda, del 4/2017, de 24/05/2017, al 5/2017, de 24/05/2017), (Medi Ambient i Sostenibilitat,
del  12/2017,  d’1/06/2017,  al  16/2017,  de  21/06/2017),  (Serveis  Municipals,  del  34/2017,  de
22/05/2017,  al  38/2017,  de  20/06/2017),  (Sanitat  i  Consum,  del  10/2017,  al  31/05/2017,  al
14/2017, de 19/06/2017), (Urbanisme, del 50/2017, de 19/05/2017, al 62/2017, de 20/06/2017),
(Esports, del 7/2017, de 23/05/2017, al 10/2017, de 14/06/2017),  (Educació, del 18/2017 de
29/05/2017, al 21/2017, de 14/06/2017), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 39/2017, de
13/06/2017,  al  44/2017,  de  19/06/2017),  (Cultura,  Festes  i  Patrimoni,  del  17/2017,  de
23/05/2017,  al  20/2017,  de 19/06/2017),  (Participació Ciutadana,  el  6/2017,  de 15/06/2017),
(Recursos Humans i Organització Administrativa, el 15/2017, de 31/05/2017).

Es dona compte dels decrets relacionats.

19



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

3.4.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 180/2017, DE 21 DE JUNY,
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 180/2017

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) 8.416.184,44 7.539.846,21  

Altres no financers (Cap 6 i 7) 21.934,80 172.970,45  

Total no financer 8.438.119,24 7.712.816,66 725.302,58

Actius financers  (Cap.8) 0 0  

Passius financers (Cap.9) 0,00 314.550,41  

Resultat no ajustat 8.438.119,24 8.027.367,07 410.752,17

Crèdits gastats finançats amb Romanent 910.832,21
Desviació de finançament negativa de l' exercici 60.115,19

Desviació de finançament positiva de l' exercici 222.562,29

Resultat pressupostari ajustat   1.159.137,28

20



Romanent de tresoreria Ex. Anterior Ex. Actual

   

Pendent de cobrament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 3.196.513,94 2.727.490,40

Pendent de cobrament N.P 518.653,12 440.271,28

 -Prov. Insolvències 1.214.973,90 1.028.813,86

 -Ing. Pendent de pagament 16.565,61 18.163,84

Pendent de cobrament net 2.483.627,55 2.120.783,98

Pendent de pagament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 925.993,36 1.013.553,96

Pendent de pagament N.P. 973.272,80 842.401,87

 -Pag. Pendents d'aplicar 6.069,22 100,38

Pendent de pagament net 1.893.196,94 1.855.855,45

Fons líquids 949.496,55 1.842.160,50

Romanent previ 1.539.927,16 2.107.089,03

Romanent amb finançament afectat 435.188,01 201.056,79

Romanent per despeses generals 1.104.739,15 1.906.032,24

D.P.A. + D.I.P.P 6.069,22 100,38
 1.098.669,93 1.905.931,86

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.

Pel Secretari i l’Interventora Accidental de la Corporació s’han emès els corresponents informes
preceptius.

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

ACORDO:

1.  APROVAR  la  liquidació  del  pressupost  de  l’exercici  2016  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. 
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Vacarisses a 21 de juny de 2017

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la  paraula el  Sr.  Alcalde qui,  dona pas a la  Sra.  Fuster  qui  fa lectura del  MANIFEST
INSTITUCIONAL  DEL  DIA  PER  L’ALLIBERAMENT  DE  LESBIANES,  GAIS,  TRANS,
BISEXUALS I INTERSEXUALS, amb el següent contingut:

MANIFEST  INSTITUCIONAL  DEL  DIA  PER  L’ALLIBERAMENT  DE  LESBIANES,  GAIS,
TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS

El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28 de
juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall,  on per primera
vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI.
Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer
tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió de gènere.

Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta feina a fer.
Cal tenir en compte que actualment en 73 estats del món es segueix perseguint i castigant les
persones LGTBI i, el més terrorífic, en 7 estats es segueix condemnant l’homosexualitat amb la
pena de mort. A ningú se li escapa, per exemple, les notÍcies aparegudes recentment sobre
l’extermini  LGTBI  que  s’està  produint  a  Txetxènia,  amb  un  centenar  de  persones
desaparegudes i l’aparició de camps de concentració per a persones homosexuals.

També en el nostre entorn més proper hem tingut agressions lgtbifòbiques patides en municipis
catalans, com són els casos de Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment,  Salou. No ens
passa desapercebuda la dada que és a la nostra demarcació de Barcelona on més incidències
per lgtbifòbia es registren: com més visibilitat més agressions a l’espai públic. És per això que
es fa imprescindible continuar amb el desplegament i aplicació efectiva a tot el territori de la llei
11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
eradicar  l'homofòbia,  la  bifòbia  i  la  transfòbia  per  tal  de  sancionar  totes  aquelles  actituds
discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al nostre país.

Per  això  continua  sent  imprescindible  la  valentia  i  la  defensa  dels  drets  i  llibertats  dels
moviments LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet recordant el 40è aniversari de la primera
manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

La Diputació de Barcelona i la resta món local volem fer explícit la necessitat i la voluntat de
seguir treballant en els nostres pobles i ciutats per eradicar les discriminacions i fomentar el
respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere. Uns ens
locals orgullosos de formar part d’una comunitat oberta i sense prejudicis on es garanteixen els
drets i llibertats de persones LGTBI en la seva vida quotidiana.

Des  de  la  nostra  corporació  ens  comprometem  a  continuar  donant  suport  al  territori  amb
campanyes i activitats transversals de sensibilització i lluita contra les violències, desplegament
de Plans  LGTBI  a tots  els  pobles  i  ciutats  de  la  demarcació,  formació  i  assessorament  al
personal tècnic local i suport al teixit associatiu LGTBI del territori.

Aquest 28 de juny la Diputació de Barcelona, un cop més, mostra i fa explícit el convenciment
que treballar  per  a la  igualtat  significa  tenir  com horitzó  un escenari  on les  diferències  per
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orientació  afectiva  i  sexual,  d’identitat  de  gènere  i  expressió  de  gènere  són respectades,  i
entenem la lgtbifòbia com un problema social que ens interpel·la a tots i totes.

És voluntat i compromís, per tant, de la nostra institució, treballar per als drets de les persones
LGTBI  dels  311  municipis  de  la  demarcació  de  Barcelona,  amb  orgull  i  apoderant  a  les
persones a estimar i ser com vulguin.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui en relació a l’atur diu que el mes de maig ha disminuït en 19
persones,  ens  situem  en  un  13,04%,  amb  una  variació  interanual  del  22,7%,  exceptuant
Rellinars, Vacarisses es el municipi que més ha reduït l’atur durant tot l’any.

Agraeix tant als ADF’S com a la Policia, les seves intervencions tant el dia de Sant Joan com el
dilluns 26, per intervenir de forma ràpida i eficient en apagar diversos inicis d’incendis. 

El Sr. Alcalde convida als assistents a l'audiència pública sobre l’estudi hidrogeològic que es
farà properament.

Informa que la propera publicació de la revista "El Terme" hi ha informació sobre la recollida del
porta a porta, i que es voluntat d’aquest govern d’instaurar aquest tipus de recollida. Per això
diu  que  es  realitzaran  dues  sessions  informatives  durant  el  mes  de  juliol,  amb la  intenció
d’instaurar aquest tipus de recollida selectiva cap a finals d’any.

El  Sr.  Alcalde  fa  l’aclariment  sobre  l’augment  de  la  taxa  d'escombraries,  en  relació  a  la
concentració convocada. L’augment es va aprovar l’octubre del 2016 per Ple i se'n va fer tota la
difusió al respecte en el seu moment.
Fa incís en que la pujada es d’un 40%, això implica 21€ anuals, es paguen un total de 69 €
anuals, i aclareix que es tindrien que estar pagant per aquest servei entre 160€ i 170€ anuals.
Diu que Vacarisses , juntament amb Santa Perpetua de la Moguda son els municipis on la taxa
de recollida d'escombraries es mes econòmica.

Remarca que la despesa en recollida escombraries, neteja viària, etc... té un cost d’uns nou-
cents mil euros anuals.

Insisteix en que tothom té dret a manifestar-se , però també tenen dret a tenir tota la informació
que calgui.

Per  finalitzar  comunica  que  el  Parlament  de  Catalunya  ha  declarat  il·legals  i  nuls  tots  els
tribunals i sentències franquistes del 1938 al 1978.
Ens recorda que, a Vacarisses,  hi  ha haver gent que va morir  al  Camp de la Bota i  a les
presons franquistes.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula el Sr. Salamé per aclarir al Sr. Serna una qüestió econòmica sobre la ràdio
sorgida en l’anterior ple, i manifesta que el primer dia laborable després del ple li va fer arribar
un  correu  on  el  convida  a  les  dependències  de  l’Ajuntament  per  tal  d’aclarir  les  seves
inquietuds, i degut a que no va rebre resposta i no es va personar porta la factura on aclareix
en que es van destinar els diners.

El Sr. Serna respon que la seva inquietud va ser per les formes del Sr. Regidor.

El Sr. Salamé respon que en l’acta aprovada avui consta que el Sr. Serna té dubtes de que es
van fer amb els diners perquè no havia vist mai les factures, per això porta avui les factures, li
aclareix que pot veure les factures sempre que desitgi.
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El Sr. Serna diu que ell ha aixecat la ma en l’aprovació de l’acta, e insisteix en recordar que va
ser per les formes del regidor,  i diu que no ha vist mai la seva cara al ple perquè aquesta
situació no li permet veure-la, però en el seu moment si que va veure la seva cara i li diu que ell
mai li ha posat una cara com la que ell posava l’altre dia, potser que tingués motius però no li
va agradar.  

El Sr. Boada diu, que consultant les ordenances fiscals d’anys anteriors com 2007,2008 fins
2012, ja consta aprovada la taxa per pintar guals i adquirir la placa. Li pregunta al Sr. Alcalde si
en tenia coneixement.

El Sr. Alcalde li pregunta quin any.

El Sr. Boada respon, 2011 i 2012.
El Sr. Alcalde respon que ell parlava del 2005.

El Sr. Boada comenta que venia d’anys endarrere el cobrar les plaques

El Sr. Boada diu que a Can Serra hi ha una tanca que es va col·locar fa mes de dos mesos i
encara està allà.

El Sr. Alcalde li demana concreció del lloc.

El Sr. Boada li respon que a Can Serra a l’entrada a la Coma, diu que la tanca dona una imatge
de deixadesa i li sembla que posar una placa de policia seria més correcte.

La Sr. Sánchez intervé per explicar que la tanca té a veure amb un accident de transit i que la
companyia ha de venir a peritar i pagar, que desconeix en quin punt està la tramitació.

El Sr. Boada diu, que la tanca es de la Policia.

La Sr. Sánchez diu que nosaltres ho varem avançar.

El Sr. Boada insisteix que si hi ha una tanca que es perillosa s’ha d’arreglar.

Intervé el Sr. Gibert qui diu que en el calendari marca com a dia d’obertura de la piscina el dia 3
de juny i es va obrir el dia 17 de juny, pregunta si ha estat un error d’impremta o hi ha hagut
algun retard per alguna causa.

El Sr. Gibert explica que en el Facebook es va crear Viu Vacarisses per tal de promocionar el
turisme, i no entén com un acte tant important per Vacarisses com la Cursa de la Campana,
que mou al voltant de 1.000 persones i té una repercussió econòmica d’uns 5.000 euros en els
comerços del poble, no hi surt promocionat. Hi surten altres entitats que fan activitats i li sembla
força greu que  d’una entitat del poble com Vacarisses Córrer, que justament aquest any fa 10
anys que organitza un esdeveniment tant important , no hi ha cap informació.

El Sr. Gibert s’adreça al Sr. Alcalde per demanar-li que mantingui informada a l’oposició dels
successos  importants  del  municipi,  un  foc,  una  nevada,  etc..  a  través  d’un  correu,  d’un
whatsaap, com ells feien quan governaven,i que no els agrada assabentar-se per les xarxes
socials.

El Sr. Gibert comenta que, quan ells governaven, el Sr. Salva Martín procurava mantenir a la
oposició informats en tot moment.

El Sr. Alcalde i la Sr. Sánchez li responen que això no succeïa.
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El Sr. Gibert els recorda l’incident del despreniment de la taulada de l’Escola Bressol El Cuc,
que se’ls va comunicar immediatament.

El Sr. Alcalde respon que creu que va ser l’únic incident que se’ls va comunicar.

El Sr. Alcalde diu que en tot cas pren nota.

El  Sr.  Gibert  manifesta  que,  tot  i  que  no  se’ls  ha  informat  des  de  l’Ajuntament,  tenen
coneixement que es canvia el terra de la pista del Poliesportiu Municipal, i demana perquè es
canvia i quin cost té. 

Segueix la seva intervenció  dient  que hi ha molta deixadesa dels carrers, parcs i jardins del
municipi, i no entén com pot ser això si es va fer un increment de pressupost per la contractació
de l’empresa que es dedica a fer aquestes tasques. 
Diu que fa un mes va dir en el ple que la porta de la Masia de Torreblanca II estava oberta, fet
que comporta un perill,  i  transcorregut tot aquest temps encara no s’ha fet cap actuació per
solucionar-ho. 

El Sr. Alcalde li recorda que la Masia es una propietat privada i que el que poden fer es posar-
se en contacte amb el propietari , però no poden fer actuacions en una propietat privada.

El Sr. Gibert insisteix en que ,tot i que sigui una propietat privada, l’Ajuntament ha d’intervenir
per tal de vetllar per la seguretat dels ciutadans. 

Per finalitzar el Sr. Gibert intervé i diu que li ha sobtat molt el tema de l’ampliació del CAP. Els hi
sembla una bona noticia però els hi sorgeixen preguntes : tindrem un CAP?, Monistrol deixarà
de ser un CAP?, quin pressupost tindrà?, com es farà l’ampliació?, l’Ajuntament avançarà els
diner?,  amb  quin  pressupost?.  Conclou  que  el  que  volen  es  que  el  CAP  el  construeixi
l’Ajuntament. 

El Sr. Alcalde pregunta, qui va pagar el CAP que tenim actualment?

El Sr. Gibert respon que el va pagar l’Ajuntament 

Després d’un intercanvi d’opinions entre l’Alcalde i el Sr. Gibert, el Sr. Alcalde fa una  explicació
de la situació; i diu que s’ha parlat  amb els responsables de Sanitat  per si es possible que
Vacarisses  obtingui  la  capçalera,  per  veure  si  es  possible  sortir  de  l’àrea  bàsica  i  poder
dependre de Terrassa, i s’ha fet un estudi que finalitza al mes de juny. Aquests estudi  se’ls
facilitarà tan aviat com sigui possible. 

El Sr. Alcalde diu que la tàctica que s’està seguint es primer l’ampliació del CAP per tal  de
posteriorment poder ser la capçalera, ja que actualment el CAP es molt petit i en ocasions els
metges no tenen on passar consulta i no hi ha cabuda per tenir especialitats, etc...

El Sr. Boada diu que el CAP de Monistrol disposa de mes serveis degut a que té mes espais, el
que es pretén  es ampliar  el  CAP de Vacarisses per  tal  de poder  oferir  mes serveis,   que
actualment es impossible oferir-los.

El Sr. Boada comenta que es planteja un macro projecte sense saber si ens donaran el que es
demana. Diu que en el seu moment el que es va reclamar era una millora del accessos al CAP
de  Monistrol  degut  a  que  actualment  ,  entre  setmana,   els  usuaris  es  veuen  obligats  a
desplaçar-s’hi. 

Després d’un intercanvi d’opinions,  el Sr. Alcalde conclou reiterant que s’han demanat diferents
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coses, l’ampliació del CAP, la Capçalera i l’ estudi pel canvi de l’àrea bàsica.

El Sr. Gibert  opina que això provocarà conflicte entre municipis degut a que la capçalera fa
anys que ja està donada, i que si per nombre d'habitants actualment li tocaria la capçalera a
Vacarisses, es una decisió política important i hauria de ser la Generalitat qui fixes els terminis
sobre qui ha de tenir la capçalera. 

El Sr. Alcalde diu que pel finançament es mirarien diferents formes de finançar-ho, a través d’un
crèdit  de  la  Diputació  amb un  interès  del  0% o  aprofitar  el  romanent  d’enguany.  Hi  ha  la
capacitat de finançament i d’endeutament.

Després d’un intercanvi d’opinions  el Sr. Alcalde  diu que tenen tot el dret d’entrar una moció
on demanin la millora de l’accés del CAP de Monistrol,  tot i que ell  considera que si entren
aquesta moció afebleix  la posició de Vacarisses vers a les peticions que té sol·licitades en
relació al CAP.
El Sr. Alcalde remarca: ampliació CAP, petició Capçalera, estudi per la modificació de l’àrea
bàsica.

Sr. Gibert demana quina previsió hi ha.

El Sr. Alcalde respon que  entre el 2017 – 2018, depèn del Departament i diu que ja se’ls anirà
informant.

Intervé la Sr. Olga Serra per donar resposta a la primera qüestió plantejada pel Sr. Gibert en
relació a perquè la Cursa de la Campana no surt anunciat al Facebook de Viu Vacarisses, i
argumenta que Viu Vacarisses vol agafar una línia diferent i es vol centrar en criteris d’interès
turístic. 

El Sr. Casas dona resposta a la qüestió plantejada sobre les dates d’obertura de la piscina
municipal, comunica que les dates que hi ha al calendari son correctes, l’obertura s’ha fet 15
dies mes tard del previst, i per això el tancament es farà mes tard i la temporalitat d’obertura
serà la mateixa.

Continua  la  seva  intervenció  el  Sr.  Casas  qui,   en  relació  a  la  substitució  del  terra  del
Poliesportiu, diu que certament s’està treballant per substituir-lo per tal de donar cabuda a més
activitats esportives, degut a que el terra que hi ha ara limita la pràctica d’algunes activitats ,i
que es pretén que el Poliesportiu Municipal sigui l’espai de trobada neuràlgic de l’esport.
Sobre el cost previst diu que encara s’hi està treballant per treure a concurs la licitació, i que de
moment els pressupostos que tenim oscil·len entre els cinquanta cinc mil  i seixanta vuit mil
euros.  

Intervé el Sr. Boada per recordar el problema que hi ha al Poliesportiu quan plou , en que entra
aigua. 

El Sr. Casas respon que hi ha previsió de fer una millora de la sortida d’aigües i la coberta
abans d’iniciar les obres del terra. 

Intervé la Sra. Sánchez per donar resposta al Sr. Gibert en relació a la neteja de carrers, parcs i
jardins, i  manifesta que es conscient que el municipi de Vacarisses té 40 km², que ha fet una
primavera  plujosa  i  un mes de juny  especialment  calorós,  cosa que ha fet  que les  herbes
estiguin força crescudes. 
Diu que es tasques s’estan realitzant, però no tenim la capacitat ni tècnica ni humana de fer-ho
tot alhora.
Les herbes de les voreres les fa l’empresa de serveis Juan i Juan, que actualment tenen dos
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equips  treballant-hi,  i  es  porta  un  control  de  les  tasques  que  fan  diàriament,  cosa  que
anteriorment no es feia. 
Diu que aquest mes de juny s’han incorporat dues persones dels plans d’ocupació que fan
tasques  de  desbrossament,i  posa  en  coneixement  que  hi  ha  90  hectàreas  de  terrenys
municipals i que amb dues persones no es suficient.
Segueix  la  seva  intervenció  dient  que  el  tema  de  parcs  i  jardins  està  contractat  amb  un
empresa i explica que en el seu moment va haver un problema amb el tractament d’herbicides
a les terres i saulons,  i s’està treballant per solucionar-ho el mes aviat possible.
Fa una  explicació sobre la licitació on aclareix els terminis i condicions sobre la contractació.
Diu  que  i  es  vol  que  tot  estigui  perfecte  s’ha  de  plantejar  que  recursos  es  volen  invertir,
considera que les coses no estan pitjor de quant l’oposició governava i actualment tenim un
control.
La Sr. Sánchez continua dient que el primer que ha dit es que es conscient que hi ha zones que
estan malament, per això explica els recursos dels que disposa, la primavera que hi ha hagut, i
que es farà segons la planificació que hi ha establerta.
Diu que no perquè un veí es queixi anirà a sanejar el carrer com vostès feien 

Sr. Gibert diu que  com pot dir aquestes mentides, que això no es cert.

La Sr. Sánchez li demana que no falti al respecte i li planteja un repte, li portarà la planificació i
l’execució de les tasques de jardineria per zones i per urbanitzacions, les hores invertides cada
setmana, i li demana que li porti de l’anterior plec de condicions on està escrita la feina feta i on
actuaven. Manifesta que no hi ha ni una dada I li demana que les busqui i que li porti , degut a
que no ha trobat cap informació al respecte.

El Sr. Boada diu que anteriorment la mateixa empresa feia la poda, les escoles, etc... i ara surt
mes cara i tots aquests aspectes s’estan contractant a part. 

La Sr. Sánchez li respon que això ho diu vostè, i que ja li demostrarem aportant dades. 

Intervé el Sr. Alcalde per recordar que Vacarisses té 90 km de vial, i per tant es materialment
impossible que no hi hagi herbes enlloc.

El Sr. Boada diu que fa un moment el Sr. Alcalde ha dit  que han sobrat quatre cents mil euros i
la Sr. Sánchez per altre banda diu que falten diners.

La Sra. Sánchez diu que ella no ha dit que faltin diners,

El Sr. Boada  intervé novament i diu que en el ple anterior es van aprovar els pressupostos i el
que es va publicar a la premsa es que no depenem del CTR.

El Sr. Alcalde li fa l’aclariment que es de l’abocador.

El Sr. Boada insisteix en que hi diu CTR

El Sr. Alcalde manifesta que deu estar equivocat perquè es de l’abocador, i fa l’aclariment que
la la noticia està equivocada.

El Sr. Boada demana informació sobre tots els ingressos que han entrat del CTR des del mes
de gener per part del grup Hera, Grinyó, etc... 

El Sr. Alcade insisteix en aclarir-li que es per l’abocador.

El Sr. Boada insisteix que en la noticia hi deia CTR
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Sr. Alcalde li fa de nou l’aclariment que la noticia era equivocada.

El Sr. Boada diu  que vol informació sobre els ingressos del CTR, del Consorci de Residus, i de
tot.

El Sr. Alcalde li respon que els hi facilitaran.

La Sr. Ríos intervé per dir-li que aquesta informació li pot portar al ple, tot i que si ho desitja tota
aquesta informació la té a la seva disposició en qualsevol moment.

Intervé el Sr. Salamé qui informa que a la noticia hi diu abocador, i li demana si vol que li llegeixi
la noticia.

El Sr. Boada li comenta que a "La Torre del Palau" parla del CTR.

El Sr. Salamé diu, que ell respon dels mitjans propis on es parla de l’abocador.

El Sr. Alcalde diu que a la noticia emesa per l’Ajuntament es parla de l’abocador.

Essent les vint-i-una hores i 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
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