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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 22 
DE FEBRER DE 2018 
 
 
Vacarisses, 22 de febrer de 2018, essent les vint 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 
Clara Fuster i Ramon 2ª  tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater, 3r tinent d’alcalde 
Pere Casas i Ardanaz 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Anna Maria Singla i Sangrà 
Martí Llorens i Morraja 
Laura Sánchez i López 
Mariana Ríos i López 
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 C ELEBRADA EL DIA 25 DE 

GENER DE 2018. 

Sotmeses a votació s’aproven per unanimitat dels presents assistents a les esmentades 
sessions. 

 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
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1.2.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE COMUNICACIÓ D’APROVA CIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSE LL MUNICIPAL 
DE COMUNICACIÓ. 

 
El  Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió de data dia 25 d’octubre de 2007, va acordar crear el 
Consell Municipal de Comunicació de Vacarisses i aprovar el seu reglament de funcionament. 
 
Atesa la  necessitat de modificar-ne parcialment el Reglament,  per 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 del 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. 
 
Conforme l’article 61.2 del ROAS ,  per part d’una comissió d’estudi,  creada mitjançant 
Resolució de l’Alcaldia núm. 49/2018, de 8 de febrer, fou formulat en data 14 de febrer de 2018 
l’avantprojecte de modificació del reglament de funcionament del Consell Municipal de 
Comunicació. 
 
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. 
 
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 Règim Interior,  reunida el dia 14 de febrer de 2018,  va 
dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació del REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ, en el sentit de: 
 
- Incloure numeració d’articulat  
 
- El Decàleg del Col·legi de Periodistes que a l’actual reglament es troba a l’inici del document, 
passa a la part final com a Art. 3 mantenint íntegrament el text. 
 
- Al títol on s’explica la constitució del CMC passa a ser l’Art. 1 i s’afegeix un segon paràgraf . 
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- Els títols de funcions, facultats, designació de representants i funcionament passen a formar 
part com a subarticles de l’Art. 2 titulat  El Consell,  que fa referència a diferents aspectes 
organitzatius i de funcionament del CMC . 
 
-S’elimina el títol i contingut de Composició del Consell de Redacció. 

 
de manera que els articles que són objecte de modificació en el seu contingut restaran amb el 
següent redactat: 
 
 
“Art.1- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ  
 
El Consell de Comunicació de Vacarisses és un òrgan consultiu. Té la voluntat de garantir la 
participació ciutadana de Vacarisses, de generar debat a l’entorn de l’espai de comunicació 
local, i de vetllar per la continuïtat i la pluralitat dels mitjans de comunicació municipal. 
 
Com totes les coses que evolucionen, el Consell anirà periòdicament remodelant, ajustant o 
canviant totes aquelles normes que amb el pas del temps o davant les circumstàncies de cada 
moment, quedin desfasades, tot procurant adaptar-les a les necessitats reals del moment.  
 
 
Art. 2- EL CONSELL  
 
Art. 2.1- Composició  
 
Amb veu i vot: 
 
- President – Regidor de comunicació 
- Tècnic de comunicació o professional que en faci les funcions 
- Representant de les entitats culturals (escollit entre elles) 
- Representant de les entitats esportives (escollit entre elles) 
- Representant de les associacions veïnals (escollit entre elles) 
- Representant de les associacions de joves (escollit entre elles) 
- Representant de l’Associació de la Gent Gran de Vacarisses 
- Representant de l’associació de comerciants 
- Representant del Consell Escolar Municipal 
- Representant de cada grup polític municipal, que podrà ser regidor/a, o no. 
- Regidors no adscrits 
- Representant de cada partit polític sense representació presentat a les últimes eleccions. 
- Representant de l’Associació Vacarisses Ràdio 
 
Amb veu però sense vot: 
 
- Un representant dels mitjans privats o públics locals o comarcals que el seu àmbit informatiu 
cobreixi Vacarisses. 
 
- Persones de rellevància del municipi en el món de la comunicació. 
 
- Secretari de l’Ajuntament o qui aquest delegui, que aixecarà l’acta. 
 
 
Art. 2.2- Designació dels representants  
 
El procediment de designació serà el següent: 
L’Ajuntament vetllarà per tal que les entitats i associacions es reuneixin per àmbits i puguin 
escollir per consens a una persona (que serà el titular) i un suplent que els representin al 
Consell. La renovació dels membres es farà cada quatre anys. 
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En el cas de la creació d’un nou consell es designarà el seu representant al CMC (i un suplent) 
que s’integrarà com a membre de ple dret. 
 
Art. 2.3- Funcionament  
 
El Consell Municipal de Comunicació es reunirà en sessió ordinària 1 cop cada quatre mesos. 
 
La convocatòria i l’Ordre del dia de les reunions ordinàries del Consell s’haurà d’enviar, com a 
mínim, 10 dies abans de la data fixada per la reunió.  
 
Les sessions extraordinàries seran convocades, en el seu cas, pel President quan ho sol·liciti 
una quarta part dels membres del Consell o a iniciativa pròpia. Es convocarà una sessió 
extraordinària del Consell quan s'hagi de tractar algun tema urgent que no pugui ser ajornat fins 
a la celebració de la sessió ordinària. Quan es doni aquesta circumstància es convocarà el 
Consell i en aquesta reunió no es tractarà cap altre tema que no sigui l’exclusiu d’aquesta 
convocatòria.  
 
Art. 2.4- Objectius  
 
2.4.1. Garantir la independència, la transparència, la honestedat informativa i la neutralitat dels 
mitjans de comunicació municipals i dels professionals que hi treballen.  
 
2.4.2. Garantir la pluralitat política, social, cultural i de pensament dels mitjans de comunicació 
municipals.  
 
2.4.3. Garantir el respecte als drets individuals, col·lectius i el de les minories en els mitjans de 
comunicació municipals.  
 
Art. 2.5- Funcions i facultats:  
 
2.5.1. Debatre les necessitats dels mitjans de comunicació local i plantejar noves propostes 
 
2.5.2. Debatre el pressupost destinat als mitjans de comunicació municipals, i si s’escau, 
seguir-ne periòdicament el compliment. 
 
2.5.3. Informar sobre els criteris d’actuació, organització o contingut. 
 
2.5.4. Estimular i impulsar iniciatives en el camp de la comunicació. 
 
2.5.5. Fer un seguiment del desenvolupament dels objectius fixats en els programes i 
actuacions. 
 
2.5.6. Fer un seguiment i control sobre els acords del propi Consell i subvencions aprovades 
 
2.5.7. Garantir l’accés a l’arxiu de material de premsa i fotogràfic 
 
2.5.8. Presentar propostes per a una millor eficàcia i transparència 
 
2.5.9. Fer propostes al Regidor de Comunicació per, si s’escau, puguin ser elevades al Ple 
municipal, sobre la creació, millora i/o reforma del propi CMC i el seu Reglament de 
funcionament. 
 
2.5.10. Supervisió sobre els mitjans de comunicació municipals.” 
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SEGON.-  Exposar al públic, per termini de trenta dies hàbils, el text de la modificació del 
reglament de funcionament 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. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà 
de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades. En el cas que no es 
presentin reclamacions durant el període d’exposició publica, el present acord 
s’elevarà a definitiu sense necessitat de resolució expressa. 

 
TERCER.-  L'aprovació definitiva de la modificació del reglament s'anunciarà al Tauler d'anuncis 

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

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

trametre la certificació d’acord d’aprovació definitiva de la modificació de reglement  
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.  

 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que del contingut d’aquest reglament n’han parlat a 
les sessions del propi Consell de Comunicació, on el van construir entre tots i totes,  i també 
van exposar la part final a la comissió d’estudi i a la comissió informativa, on es va fer una 
lectura completa,  i és per això que avui no la farà. Segueix dient que la composició amb els 
canvis son que a partir d’ara el president serà el regidor de Comunicació, seran membres el 
tècnic de Comunicació o qui en faci les funcions i un representant d’entitats culturals, 
esportives, veïnals, de joves, de gent gran, de comerciants, del Consell Escolar Municipal, un 
representant de cada grup polític municipal que podrà ser regidor o regidora o no, regidors no 
adscrits, representants de cada partit polític sense representació, presentats a les últimes 
eleccions municipals i el representant de l’Associació de Vacarisses Radio. Afegeix que amb 
veu però sense vot podran assistir un representant de mitjans privats o públics locals o 
comarcals que el seu àmbit informatiu inclogui Vacarisses, persones de rellevància al municipi 
del mon de la comunicació i el Secretari de l’Ajuntament o en qui delegui. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que s’alegren de que vagi endavant, doncs s’hi ha treballat molt des 
de que governaven U.I.P.V. i ells mateixos, i és una bona eina que si es fa servir com cal els 
ajudarà a tots, per tant hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr.Gibert qui explica que la feina es va iniciar durant l’anterior legislatura i 
que els canvis que es proposen els semblen correctes, doncs tot el que sigui donar més 
participació els sembla bé, per tant es tracta de tirar-ho endavant i fer que el Consell funcioni i 
doni els fruits que tots desitgen. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui fa referència a això que han dit els dos regidors de que es tractava 
d’una feina iniciada en l’anterior legislatura i aclareix que es refereixen al Consell en sí, no al 
reglament. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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 V x V PSC U.I.PV. MOVEM ERC 

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVAC IÓ DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVE S PARTICULARS I 
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE  HAN DE REGIR 
EL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCO LARS DELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES. 

 
Tot i que la Llei no determina que el servei de menjador escolar sigui de competència 
municipal, i conseqüentment l'article 67 del Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya no el recull com a servei mínim obligatori, sí que l'article  25 de la Llei Reguladora de 
les Bases del Règim Local preceptua que el Municipi per a la gestió dels seus interessos  i 
l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis 
públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
El Govern de la Generalitat va dictar el Decret 219/1989, d’1 agost, el que estableix la 
delegació de determinades competències de la Generalitat a favor de les comarques, en 
matèria d’ensenyament, entre les quals es troba la gestió del servei escolar de menjadors. En 
compliment d’aquesta normativa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en data 1 de juliol de 1999, signen un 
conveni de delegació de competències de prestacions en matèria d’ensenyament. L’article 10 
del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de menjadors en els centres 
públics docents del Departament d’Ensenyament, contempla la possibilitat d’establir fórmules 
de col·laboració per a la gestió del servei escolar de menjador amb els ajuntaments que hi 
estiguin interessats.  Per a la prestació d’aquest servei, la forma més idònia per a establir la 
relació de cooperació entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal és sota la modalitat de concert, 
prevista als article 270 a 274 i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals.  El Consell Comarcal del 
Vallès Occidental redactà unes Bases de concertació, per a garantir el servei escolar de 
menjador als municipis de la comarca, les quals pretenen instrumentar els mitjans necessaris 
per a la continuïtat del servei. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària celebrada el 9 d’octubre de 2003, va 
aprovar de manera definitiva les Bases de concertació per a garantir el servei escolar de menjador 
als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la comarca del Vallès 
Occidental (en endavant bases de concertació) en aquells municipis que la gestió era portada 
tradicionalment des dels Ajuntaments. Acord núm. 48/2003. 
 
En aquest sentit el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre 
de 2003, va acordar l’acceptació i adhesió a les bases de concertació per a garantir el servei 
escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament al 
municipi de Vacarisses. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses gestiona actualment els menjadors escolars de l’escola Pau 
Casals, escola Font de l’Orpina, centres públics titularitat del Departament d’Ensenyament de la 
comarca del Vallès Occidental i l’Escola Bressol El Cuc i l’Escola Bressol el Xic de titularitat 
municipal. 
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Donat que el menjador escolar té el caràcter de servei complementari, no obligatori i necessari als 
centres escolars de Vacarisses, doncs pretén donar una resposta adequada a les necessitats de 
moltes famílies que, per raó de la seva situació laboral, professional o personal, i per tal de 
complimentar l’alimentació als alumnes de famílies econòmicament desfavorides, demanin la 
prestació en els centres docents on s’ofereixi el servei de menjador escolar en el període interlectiu 
del migdia.  
A Vacarisses es ve prestant el servei de menjador escolar a les Escoles Pau Casals i Font de 
l’Orpina, i a les Escoles Bressol de titularitat municipal El Cuc i El Xic,  actualment per +MÉS  
EFICIENCIA SOCIAL, SCCL  , contracte que s’extingeix pel seu compliment al finiment del 
present curs escolar 2017-2018. 
 
Atès l’informe sobre la necessitat i la idoneïtat del contracte, emès per la tècnica d’Educació, 
emès en data 2 de gener de 2018, de continuar oferint el servei de menjador escolar als centres 
docents públics de Vacarisses: Escola Bressol El Cuc, Escola Bressol El Xic, Escola Pau Casals i 
Escola Font de l’Orpina, amb criteris de sostenibilitat ambiental i social . 
 
Atès que a l’esmentat informe, i en compliment de l’article 5.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i l’article 46 de la Directiva 
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, es justifica la no divisió en lots pel fet que  es 
considera l’objecte del contracte una unitat funcional no fraccionable mitjançant lots, doncs  tan 
sols l’Escola Font de l’Orpina disposa de les instal·lacions i autoritzacions necessàries per 
l’elaboració del menjar i el fet que el menjar s’elabori a un centre de proximitat dona qualitat al 
servei i garanteix una resposta immediata en l’adequació dels menús i la solució de possibles 
incidències. 
 
L'Interventora accidental manifesta en el seu informe de data 14 de febrer de 2018,  que 
existeix consignació suficient al grup de programa programa 231  concepte 480 del Pressupost 
General de l’exercici 207, prorrogat per a l’exercici de 2018, per a l'autorització de la despesa 
que es derivi de la prestació del serveis als usuaris beneficiaris de subvencions i del servei a 
prestar per les vetlladores. Així mateix també anirà a càrrec de l’Ajuntament les despeses que 
es derivin del consum d’energia elèctrica, calefacció i subministrament d’aigua potable en el 
servei de menjadors escolars, i que el crèdit pressupostari és l' adequat a les obligacions del 
contingut econòmic que es derivin de l'expedient intervingut corresponent a la competència per 
a autoritzar la despesa al Ple de la Corporació de conformitat amb el que estableix la disposició 
addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
 
Vist l’informe de Secretaria, segons el qual atesa la naturalesa del contracte que té caràcter 
administratiu i es tipifica com a contracte de gestió de serveis, d’acord amb l’article 8 de Real 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  i en la modalitat de concessió conforme l’article 
2.1 del Decret 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
administrativa, sotmès al procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i observant 
els articles de la  Directiva 2014/24/UE que li són d’aplicació directe, i s’ha  de sotmetre al 
règim jurídic  establert  per les normes generals que li són d’aplicació del TRLCSP i 
específicament el que disposen els articles , 95.3, 96.1, 106, 107, 120, 150.2, 151, 151.2, 
151.4, 154.1, 154.2, 156, 211, 219, 223,225, i 286.   
 
Atès que ha estat redactat el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars pel procediment obert per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de 
menjadors escolars dels centres docents de Vacarisses, en règim de concessió, en el qual es 
determina amb caràcter estimatiu el pressupost de licitació de 838.125,12 euros , (IVA no 
inclòs) ,per la vigència inicial del contracte de dos cursos escolars , més IVA de 39.610,62 
euros. 
 
Vist que en virtut del que disposa la disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, la competència per a la present contractació correspon al Ple de 
la Corporació. 
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Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
14 de febrer de 2018, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció 
del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar l’expedient ordinari de contractació de la GESTIÓ DEL SERVEI DE 

MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE 
VACARISSES, en la modalitat de concessió,  i disposar l’obertura del procediment 
obert, no subjecte a regulació harmonitzada,  amb convocatòria pública per a la 
seva adjudicació, essent el pressupost de licitació, amb caràcter estimatiu,  de 
838.125,12 euros –vuit-cents trenta-vuit mil cent vint-i-cinc euros amb dotze 
cèntims- (IVA no inclòs), més IVA de 39.610,62 euros –trenta-nou mil sis-cents deu 
euros amb seixanta-dos cèntims- , per la vigència inicial del contracte de dos 
cursos escolars. 

 
SEGON.-  Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 

tècniques particulars que han de regir la contractació, i disposar la seva exposició 
al públic, mitjançant anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’eTauler i al perfil 
del contractant de la pàgina Web de l’Ajuntament, amb expressió dels recursos que 
s’hi poden interposar. 

 
 
TERCER.-  Anunciar la licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al perfil del 

contractant de la pàgina Web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
QUART.-  Facultar la regidora d’Educació per a l’aprovació d’aquells actes administratius que 

es derivin d’aquesta contractació, així com per retornar o cancel·lar la garantia 
definitiva i liquidació del contracte quan escaigui. 

 
 
La Sra. Fuster explica que, tal com els van informar a les comissions, es presenta el plec de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la gestió del servei públic 
dels menjadors escolars dels centres docents de Vacarisses en règim de concessió. Afegeix 
que hi ha diferents annexos, es fa la relació dels bens i mobiliari que és propietat de 
l’ajuntament i els que estan pendents d’amortització. 
Explica que hi ha alguna modificació tècnica més detallada, es descriuen les funcions que ha 
de realitzar el personal adscrit, s’incorpora la figura de monitora de reforç a l’escola bressol 
arrel de la nova jornada que realitza l’ajuntament, i també que hi ha canvis jurídics donada 
l’aplicació de la directiva europea obligatòria. En general diu que segueix les línies de l’anterior 
plec amb alguna modificació en l’aspecte tècnic, reforçant els criteris establerts pel que fa a la 
procedència ecològica dels aliments que composen els menús l’empresa haurà d’oferir el 100 
% d’alguns grups d’aliments procedents de producció ecològica com els cereals, arròs i pasta, i 
els llegums, cigrons, llenties i mongetes, que s’han d’oferir setmanalment. Per tal de poder 
acreditar que es tracta de productes ecològics l’empresa adjudicatària haurà de presentar a la 
regidoria d’Educació les factures de compra. Per altra banda, en l’elaboració dels menús, 
queda prohibit l’ús de qualsevol aliment modificat genèticament, produït a partir d’organismes 
modificats genèticament o que continguin aliments modificats genèticament, és a dir, els que 
tinguin l’etiqueta OMG. Els productes alimentaris hauran de ser frescos i de temporada, d’acord 
amb la definició que es fa en el codi alimentari espanyol, en aquest cas el 100 % de les fruites i 
hortalisses que es serveixin. Pel que fa al pa, haurà de ser frec i d’elaboració artesana i l’aigua 
haurà de ser embotellada mineral.  
En relació al personal, diu que en un dels annexos apareix tot el personal detallat, i pel que fa a 
la resta de coses queda pràcticament com l’anterior plec. 
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Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que, com en l’anterior proposta el plec, es va negociar quan 
ells governaven i ja estava molt bé,  per tant ara amb les noves propostes encara ha millorat 
més i per tant hi estan a favor. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que hi estan a favor, però tenen una pregunta i una 
consideració. Pregunta si hi ha alguna modificació normativa que digui que no ha de ser 
harmonitzat, doncs fins ara sí que ho era.  
Pel que fa a les vetlladores i monitores, ja saben que sempre son dones, però creu que per no 
discriminar els homes hauria de dir vetlladors i vetlladores i monitors i monitores. 
 
La Sra. Fuster diu que creia que això ja apareixia així i que es tracta d’una apreciació correcta. 
 
La Sra. Sánchez li diu que no apareix així a tot arreu, per exemple a la primera pàgina del plec 
de clàusules, als quadres... 
 
Pel que fa a la part jurídica, el Sr. Secretari aclareix que es tracta d’un tema complicat perquè 
en dues setmanes entra en vigor la nova llei de contractes i mentrestant estan amb una llei que 
té una afectació directa de les directives europees i, per tant, son d’aplicació directa aquelles 
normes de la directiva que puguin ser aplicades directament sense necessitat d’un aclariment o 
reglamentació de l’Estat per acabar de tenir clar com s’aplica. Segueix dient que, amb la nova 
llei,  els imports per considerar-ho harmonitzat son molt superiors, i que en l’informe jurídic que 
hi ha al respecte ho explica i que es tracta de la seva interpretació doncs, com altres vegades, 
al principi de les aplicacions de les noves normatives sempre hi ha aquesta inseguretat per 
saber si les coses son com diu la llei, doncs aquesta no arriba a tot arreu.  
 
La Sra. Sánchez diu que la seva preocupació és que això es pogués impugnar. 
 
La Sra. Ríos diu que sobretot pel que fa als terminis. 
 
El Sr. Secretari diu que pel que fa als terminis de publicitat  la única diferència és que no es 
publica al DOUE, i que estan intentant fer contractacions abans de l’entrada en vigor jurídica de 
la nova llei precisament per la inseguretat que els genera, diu que es tracta d’una cosa general, 
que son tots els ajuntaments els que es troben en aquesta situació. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que, per part d’U.I.P.V., es tracta d’un plec molt complert 
que es va fer en l’anterior legislatura quan ell estava de responsable d’Ensenyament, i els 
tècnics  d’Ensenyament i Secretaria van fer una molt bona feina i es va aconseguir una millora 
molt important si ho comparen amb els anys anteriors, i ara aquests nous canvis que els ha 
explicat la regidora els troben correctes. Afegeix que, a la comissió informativa, van demanar a 
la regidora si tots aquests canvis s’havien consensuat amb la comissió de menjador i les 
AMPA, i els van dir que tenien previst fer una reunió, però ells creuen que l’haurien d’haver fet 
abans de presentar-ho als regidors, doncs és a qui més afecta els canvis. Afegeix que suposen 
que les AMPA hi estan a favor,  i que esperen que els informi la regidora. 
Pel altra banda pregunta si les amortitzacions pendents d’equipament i material s’acabarien de 
pagar el 2021. 
 
La Sra. Fuster li respon que el 2021 quedaran uns 2.000 € pendents. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui diu que la seva preocupació és que els vingui 
alguna empresa multinacional, que son les que es presenten a aquests concursos amb ofertes 
econòmiques i tècniques, i guanyi el concurs, doncs per experiències que coneix d’altres 
municipis sap que fan ofertes amb les que no es pot competir, però en el moment en que 
comença el servei surten molts problemes.   
 
La Sra. Fuster diu que ella coincideix plenament amb la preocupació per aquest tipus 
d’empreses, doncs sap que, per exemple, a Terrassa ha suposat un greu conflicte i per tant des 
de l’equip de govern ho tenen clar. 
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Per altra banda informa que ahir van tenir la comissió de menjador, en la que també hi participa 
l’empresa adjudicatària actual,  i és per això que no van poder informar del contingut del plec 
en sí, doncs primer s’ha d’aprovar i s’ha de fer la licitació abans d’anticipar el contingut. Però 
pel que fa a les modificacions que els ha comentat és un tema sobradament tractat amb les 
AMPA i direccions de les escoles, i hi ha una aposta clara i definida per aquesta línia i pel tipus 
de dieta que s’està seguint, que és la recomanada per l’OMS i ha fet seva la Generalitat de 
Catalunya, per tant, abans de plantejar-ho i definir-ho ja tenien el convenciment de que estava 
referendat per les AMPA i direccions de les escoles. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que d’això que ha dit el Sr. Gibert d’informar primer a 
les AMPA i escoles abans que als regidors ells creuen que precisament s’ha de fer al revés, 
doncs les decisions les pren el consistori i ells ja s’havien queixat perquè és el que feia U.I.P.V., 
informar abans associacions i a tothom abans que als regidors. Afegeix que només que per 
respecte això ja hauria de ser així, i que una altra cosa és que paral·lelament s’hi treballi, però 
la informació de primera mà l’han de tenir els regidors. 
Pel que fa a les empreses multinacionals diu que és cert que és una preocupació que creu que 
comparteixen tots, però és cert que hi ha uns criteris de valoració que s’han de respectar per 
tothom i, per tant, no poden fer res. 
 
El Sr. Gibert diu que ell entén que els polítics son els primers que han de tenir la informació, i 
que potser no s’ha expressat prou bé,  el que volia dir és que els canvis primer s’han de 
consensuar i d’alguna manera hi ha de donar el vist-i-plau la  part afectada, que no son els 
polítics, sinó pares i representants de l’AMPA. Afegeix que el plec que es va aprovar fa quatre 
anys va ser fruit de l’aportació i col·laboració de les AMPA i direccions de les escoles ,que son 
les que van encaminar  el projecte que volien,  i l’ajuntament els va escoltar i plasmar en el 
plec. 
 
La Sra. Fuster diu que en qualsevol cas, des de la regidora es fa un seguiment amb les AMPA i 
escoles molt habitual, hi ha la comissió específica de menjador i, per tant, tenen tota la 
informació com a destinataris i, òbviament, les línies que es marquen son sota els seus criteris. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que el tema de l’aigua és una millora, no una obligació, doncs dona 
punts, però si no la volen posar no la posaran. 
 
La Sra. Fuster diu que és cert però que si la posen tindran més punts. 
 
Es sotmet a votació Ii s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA DE CANVI DE NOM DE L’ACTUAL 

AVINGUDA DE TRIAS FARGAS PEL DE MURIEL CASALS I COU TURIER. 

Actualment a Vacarisses no hi ha en el nomenclàtor de la toponímia, cap carrer, via urbana, 
plaça, polígon, etc... amb nom de dona. Amb la intenció d’anar equiparant aquesta desigualtat i 
en motiu del Dia Internacional de la Dona el proper 8 de març de 2018 es plantejà fer un procés 
participatiu per tal d’escollir un nou nom per l’actual Avda. de Trías Fargas. 
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Conforme estableix l’article 1 i 12.1 del Reglament de Participació Ciudatana de l’Ajuntament 
de Vacarisses, per tal de promoure l’exercici dels drets efectius de participació, es va dur a 
terme un procés de participació ciutadana, en el qual proposant diversos noms de dones 
rellevants, havent resultat que la persona que va obtenir més votacions fou la senyora Muriel 

Casals i Couturier. 

Muriel Casals i Couturier (Avinyó, la Provença, 6 d'abril de 1945 - Barcelona, 14 de 
febrer de 2016) fou una economista, professora universitària i política catalana. El 1969 es va 
llicenciar per la Universitat de Barcelona i es va doctorar el 1981 amb la tesi La indústria tèxtil 
llanera i la guerra 1914-18 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Era 
professora emèrita del Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la UAB, d'on també 
havia estat vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació entre els anys 2002 i 2005. Els 
seus temes d'interès van ser les reconversions industrials, la història del pensament econòmic i 
l'economia europea. Casals va ser també representant de la UAB a la Xarxa Vives 
d'Universitats del 2002 al 2009 i féu estades a universitats britàniques: Universitat 
d'Edimburg, London School of Economics i Universitat de Gal·les a Bangor. Era col·laboradora 
habitual del setmanari El Temps i del programa Economia i empresa de Catalunya Informació. 

La seva trajectòria es caracteritzà per haver estat presidenta d'Òmnium Cultural, presidència 
que ocupà entre el  març de 2010 i juliol del 2015, convertint-se en la primera dona que va 
presidir l’esmentada organització en quasi 50 anys d’història. Li fou atorgada, el 16 de febrer de 
2016,  a títol pòstum,  la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement a la 
seva trajectòria cultural i política. 

Atès que la denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari 
referit a les vies públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Vist l’article 1 del Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia, modificat pels Decrets 
59/2001 i 60/2001, ambdós de 23 de gener, estableix que els noms del carrers i de les vies 
urbanes tenen com a única forma oficial la catalana. 

Vist que l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, preceptua que la 
determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de tota mena correspon als 
Ajuntaments. 

Vist que per assimilació a l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i article 105 del Reglament del patrimoni dels ens locals, el Ple de la Corporació 
és l’òrgan competent per a l’aprovació del canvi de nom dels carrers. 

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
14 de febrer de 2018, ha dictaminat favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció 
del següent 

ACORDS 

PRIMER.-   Aprovar inicialment la modificació de l’avinguda de Trías Fargas i denominar-la 
avinguda de Muriel Casals i Couturier . 

SEGON.-  Sotmetre l’expedient a informació pública, per un termini de vint dies hàbils, 
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la província , al tauler d'edictes, a 
l’eTauler i a la pàgina Web municipal, a l'efecte que qualsevol persona 
interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri 
convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no 
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s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedaria 
aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa. 

TERCER.-  Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 
per a l'efectivitat dels precedents acords. 

QUART.-  Aprovat definitivament l'expedient, comunicar l'acord als veïns de l’actual 
avinguda de Trías Fargas (residents en la via afectada, propietaris)  i tanmateix 
donar-ne trasllat a tots aquells organismes als quals els pugui afectar el canvi 
de denominació (Correus, Registre de la Propietat, Cadastre, etc). 

Pren la paraula el Sr. Salamé qui diu que, tot i que les propostes de canvi de nom de carrers 
son del regidor de cultura, en aquest cas, com que el canvi ha estat motivat per un procés 
participatiu, l’explicarà ell. 
Comenta que,  com ja han explicat altres vegades, troben que a Vacarisses no hi ha cap carrer 
amb nom de dona, excepte els carrers amb nom de verge i, per tant, han pensat que dins dels 
actes que es faran el dia 8 de març era un bon moment per fer el canvi. A més, afegeix que 
l’avinguda és un carrer prou representatiu i important per fer-ho i, a més, el canvi té molt poca 
afectació a veïns i empreses.  
Explica que han fet un procés participatiu que tenia dues fases, però es van convertir en tres 
degut a un empat. En la primera fase la ciutadania proposava noms a partir d’uns criteris 
establerts i, a partir d’aquí, els més proposats son els que van passar a la segona fase. Diu que 
es van proposar noms com Rosa Sensat, Frida Khalo, Dolors Tresserras, Carmina Virgili, Les 
Tretze Roses, Pilarin Vallès, Joana Raspall, Montserrat Roig, Ana Gabriel, Araceli Segarra, 
Teresa Claramunt, Marta Mata i també es va proposar l’Avinguda Francesca i l’Avinguda 
Parlament, que no entraven dins dels criteris que havien marcat.   A més a més, els que van 
passar a la següent fase van ser Mercè Rodoreda, Frederica Montseny, Natividad Yarza, 
Mercè Marçal i Muriel Casals. Explica que hi va haver un empat entre Muriel Casals i Mercè 
Rodoreda amb 25 vots i, per tant , com que no es tenia previst,  en un termini de dos dies es va 
tornar a repetir la fase de votació i, finalment ,va guanyar la Muriel Casals per pràcticament un 
60% dels vots. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que no hi tenen res a dir i que prefereixen que el nom sigui  Muriel 
Casals i no Trias Fargas. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que creu que és obvi que si s’ha fet un procés 
participatiu en el que la ciutadania ha tingut l’oportunitat de fer propostes, que s’han valorat i 
s’ha tornat a votar,  els sembla bé. Afegeix que, en tot cas, també estan d’acord en que va ser 
una dona mereixedora . 
 
El Sr. Boada diu que el procés participatiu ha estat molt pobre, doncs només han votat 25 
persones. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que en tot el procés han votat gaire bé 300 persones. 
 
El Sr. Boada segueix dient que es tracta d’un tema important, perquè aquesta senyora 
representava una tendència política, i sense voler posar llenya al foc, poden estar-hi a favor o 
no de que hi hagi presos polítics, però hi ha tendència a esborrar els cartells i no a la tolerància. 
Afegeix que hi hauria d’haver participat més gent, que no pot ser que tant poques persones 
decideixin que el carrer es digui Muriel Casals. 
Segueix dient que, si l’any vinent governessin Ciutadans i això es tornés a treure , s’entraria en 
una guerra de noms i de banderes. Creu que s’ha de respectar, pregunta fins a on ha arribat la 
participació i si s’ha fet públicament, i que creuen que hi hauria d’haver un reglament que 
regulés el canvi de noms per així consensuar-ho abans, doncs no li agradaria veure la placa de 
la Muriel pintada vermella. Per acabar diu que s’abstenen perquè els agradaria que el procés 
s’estengués a més gent, i tot i que creuen que la Muriel s’ho mereix, aquí es representen 
moltes tendències i s’haurien de tenir en compte. 
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El Sr. Salamé diu que tothom hi era representat, tothom va poder fer les seves propostes i votar 
a favor d’un o en contra de l’altre. També comenta que, a qualsevol procés participatiu, els 
percentatges de participació no es poden igualar mai amb el d’unes eleccions, doncs un 3% de 
suport en qualsevol procés participatiu del mon està molt bé. Explica que ahir mateix va assistir 
a una jordana de participació amb representants de tota Europa i es va comentar que 
normalment la participació és del 2 % i, moltes vegades, no arriben ni a l’1, per tant no és una 
mala participació la que han tingut, i torna a dir que tothom hi ha estat convidat i representat. 
Per acabar diu que el que han de valorar és el procés, no el resultat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que s’ha tractat d’un procés obert i va sortir aquest nom com podia 
haver sortit un altre. Afegeix que els noms dels carrers moltes vegades reflecteixen l’història 
d’aquell poble i del país i , per exemple,  ell es considera ateu i està ple de noms de verges i 
sants, perquè és fruit de l’historia, com el carrer Calvari, per tant aquesta dona també és fruit de 
la història, encara que uns no hi estiguin d’acord. Diu que els noms dels carrers tenen molta 
importància perquè precisament el que fan és determinar quina visió té aquell poble o país 
reflectida en els seus carrers. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui diu que està d’acord amb el que acaba de comentar el Sr. 
Alcalde, però que si la primera vegada hi participen 300 persones i a la fase final hi ha l’empat i 
hi participen 99 persones, el que ell es pregunta és que hagués passat si a cada casa de cada 
bústia del municipi i haguessin trobat una papereta, doncs si s’han fet servir sistemes 
informàtics no tothom hi té accés. 
 
El Sr. Alcalde respon que es podia votar en paper. 
 
El Sr.Llorens pregunta com es va transmetre la informació inicial del procés, si es va enviar una 
carta o es va publicar a El Terme per exemple. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquest debat ja li està bé, però que hi ha tantes altres coses que 
s’aproven molt més importants que aquesta i no es fa un procés participatiu, com ara mateix 
que s’ha aprovat el reglament del menjador. Afegeix que ells van considerar això i no anaven 
tant enllà, i que tampoc és el nom que a ell li hagués agradat ni molt menys, però si s’obre un 
procés participatiu és evident que al resultat se li ha de fer cas. 
 
El Sr. Boada pregunta com es va informar a la població del procés participatiu. 
 
El Sr. Salamé respon que es va fer a través de la web, de Telegram ... 
 
El Sr. Boada respon que, per tant, a qui no té el Telegram no li arriba, i pregunta si es va 
publicar a El Terme. 
 
El Sr. Salamé respon que no ho recorda. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que els processos participatius sempre es poden millorar i que 
aquest ha estat el primer en aquest sentit, i que vol pensar que la idea inicial era, des de 
Polítiques d’Igualtat fer una acció pionera al municipi, idea que és bona i tots comparteixen, 
però ha participat qui ha participat i possiblement la propera vegada es pot fer més difusió, el 
que no vol dir que tots els carrers que s’hagin de canviar del municipi hagin de passar per un 
procés com aquest en concret, perquè hi ha altres vies i es pot fer d’altres maneres. Adreçant-
se al Sr. Boada li diu que si enlloc de Muriel Casals hagués sortit Marta Mata, també haguessin 
polititzat el tema, doncs era una militant socialista, però creu que això transcendeix, doncs hi ha 
hagut força propostes de diferents ideologies i per tant s’han d’acceptar. 
 
Intervé el Sr. Garrido qui troba bé que s’hagi fet el procés participatiu i els vol felicitar en aquest 
sentit. Recorda que quan es van posar els noms dels carrers del Ventaiol i d’altres 
urbanitzacions no es va fer un procés participatiu, però si que es va fer un treball amb els nens 
de l’escola, que son els que van posar noms de rius al Ventaiol, de comarques i de flors a Can 
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Serra...Per altra banda, diu que és cert que poden pintar la placa, igual que al carrer del 
Francolí que hi ha algú que sempre tatxa el “lí”, i per tant no és per tant. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que el reconeixement d’aquesta dona no és com a 
figura política, perquè el que ella presidia és una entitat cultural,  i és pel que se la reconeix. 
 
El Sr. Boada diu que també va pertànyer al PSUC i que ells ho entenen, però no és per ells, 
sinó per com s’ho pot prendre la població. 
 
El Sr. Alcalde diu que tornen a anar enrere perquè el Sr. Trias Fargas era un polític convergent 
que va muntar l’ideari polític de Convergència, per tant una persona molt compromesa 
políticament amb això. 
 
El Sr. Gibert diu que la diferència és que en el moment en que es va posar el nom Trias Fargas 
no hi havia la situació política de crispació que hi ha actualment a Catalunya, doncs era l’època 
del Pujol. 
 
El Sr. Alcalde li respon que aquella època era una bassa d’oli. 
 
El Sr. Gibert diu que es refereix a les relacions entre Catalunya i  Espanya i entre part dels 
catalans, com bé sap el Sr. Alcalde, doncs la situació actual a Catalunya és molt deplorable. 
Afegeix que els sembla bé la trajectòria de la Muriel Casals però el seu episodi polític va ser 
formar part d’una candidatura d’una determinada tendència però s’abstenen bàsicament perquè 
creuen que el procés s’hagués pogut fer d’un altra manera.    
 
El Sr. Alcalde diu que el problema és que pràcticament només coneixem la part final de la seva 
vida, perquè la Muriel va néixer a la Provença, perquè els seus pares es van exiliar de la guerra 
civil, va ser militant del PSUC, el que defineix una mica la línia política i història d’aquest país. 
 
El Sr. Boada diu que això tothom no ho sap. 
 
La Sra. Sánchez diu que també es feina seva explicar-ho. 
 
El Sr. Boada demana que es posin els motius a la placa. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat:  
 
 

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

A FAVOR  X X  X X 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS     X    
 
 
1.5.-  MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC,  SO BRE LA REPOSICIÓ DEL 

MÀSTIL DE LA ROTONDA D’ACCÉS PRINCIPAL AL MUNICIPI.  
 
Exposició de motius: 
La rotonda de Can Torrella que identifica l’arribada al nostre municipi per la via principal  
d’accés des de la C58 , es caracteritza des de fa uns anys per les lletres amb el nom de la 
localitat i un màstil amb la senyera. 
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Arran del  “procés” a Catalunya i en moments concrets del mateix , l’esmentat màstil 
institucional ha estat utilitzat amb fins partidistes  per determinats  grups polítics exhibint-hi  
símbols independentistes com l’estelada. 
 
Els socialistes, ja vam demanar en el seu dia i a finals de 2015 que en tot cas, en un màstil 
institucional que ha de representar tota la ciutadania, seria necessari un debat en el Ple de la 
Corporació o bé una consulta popular per tal de valorar, donada la situació, quin símbol volíem 
que presidís l’entrada al nostre municipi. 
 
Així doncs, en el Ple de l’Ajuntament de data 29/10/2015 , ERC va presentar una moció on 
demanava hissar una estelada en el lloc on sempre havia onejat la senyera i no va prosperar 
perquè només va comptar amb el suport dels 4 vots a favor d’ERC. 
 
Seguint les diferents fases del “procés”, ens vam trobar de nou, en la campanya de l’u 
d’octubre de 2017 , que determinats partits polítics ens tornaven a imposar l’estelada, tot i que 
ja havia quedat  palès que aquesta, no era una opció majoritària dels grups representats al 
consistori. 
 
El cap de setmana del 7 i 8 d’octubre,  va aparèixer  una bandera espanyola i pel que sembla, 
la persona o persones que la van hissar van causar danys al màstil. Fruit d’aquesta acció 
l’alcalde va ordenar la seva retirada. 
 
En data  9 d’octubre de 2017 i en tenir coneixement dels fets des de l’àrea de Serveis 
Municipal, l’aleshores regidora Laura Sánchez, va ordenar la seva reparació i reposició, així 
com penjar de nou la senyera amb la clara intenció de retornar la neutralitat i la normalitat 
davant la crispació i divisió que generava el tema de les banderes. 
 
Aquesta ordre va ser qüestionada i paralitzada pel propi alcalde qui no va voler donar cap 
prioritat a la reparació del màstil. 
 
Per tots aquests motius, els i les socialistes de Vacarisses, pensant en el bé comú, el respecte i 
la reconcil.liació entre totes les idees proposem al ple de la corporació els següents  
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Que sigui reparat i col·locat de nou el màstil a la Rotonda de Can Torrella en un 

termini  màxim de 20 dies.  
 
SEGON.-  Que es faci onejar de nou la senyera, com a símbol de reconcil.liació i que 

representa a tota la ciutadania. 
 
TERCER.-  Que es faci públic aquest acord a tots els mitjans de comunicació que gestiona 

l’Ajuntament. 
 
 
La Sra. Sánchez llegeix la moció. 
 
A continuació intervé el Sr. Serna qui diu que ells son un partit que mai s’ha ficat en el tema de 
les banderes perquè creuen que a Vacarisses hi hauria d’haver-hi una germanor que no hi és, 
no saben si per les banderes o per la situació que ha comentat el Sr. Gibert, doncs la germanor 
no presideix ni en aquest ajuntament, ni a Vacarisses, ni a molts altres municipis de Catalunya. 
Afegeix que pensen que la lluita de banderes es tracta d’una lluita estèril i a la majoria de la 
gent del municipi no li importa el tema. Segueix dient que creuen que el primer acord de la 
moció s’hauria de votar a favor, però la resta no creuen que s’hagi de votar a favor, a no ser 
que acordessin que la bandera que s’hissés fos la de Vacarisses. 
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Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que el màstil es va posar quan estaven ells a govern,  i tot 
el que comenta la moció és cert que ha succeït, i la crispació que ha provocat tot això, per tant, 
igual que els companys de Veïns per Vacarisses, estan d’acord amb que es col·loqui el màstil 
però sense la bandera catalana ni l’estelada evidentment, però sí la del poble, doncs amb 
aquesta sí que ens hi hem de sentir identificats, això seria fer poble, la bandera de tots els que 
vivim a Vacarisses, tothom es sentiria còmode i evitaríem molts problemes. Demanen a les 
regidores socialistes canviar el segon punt de la moció i posar que onegi la bandera del poble. 
 
La Sra. Sánchez diu que ells han fet una proposta, però si tothom està d’acord en que onegi la 
bandera de Vacarisses no tenen cap problema en canviar l’articulat, doncs el que volen és que 
hagi una autèntica visualització de que ens reconciliem tots  i de que hem de continuar plegats i 
deixar enrere la divisió que hi ha hagut aquests temps, malgrat les idees de cadascú. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que a l’exposició de motius ja queda palès que, onejar 
una bandera o una altra, el que ha fet ha estat encendre més foc a la situació actual a 
Catalunya , per tant creu que no és recomanable posar-hi ni l’una ni l’altra i, si finalment es 
decideix tornar a posar el màstil,  estaria bé que onegés la bandera de Vacarisses. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que ells no hi tenen cap problema en que onegi la bandera de 
Vacarisses, tot i que discrepen de les argumentacions que es fan servir, doncs és evident que 
hi  ha divisió mentre hi hagi gent exiliada i gent a la presó, i d’això no se n’obliden, doncs 
mentre ells estan aquí hi ha gent a la presó i gent a l’exili. 
 
El Sr. Boada diu que això és un altre punt. 
 
El Sr. Alcalde diu que va per avançat que si el partit socialista canvia la moció ells donaran 
suport a que hi hagi la bandera de Vacarisses, però que el debat hauria d’anar una mica més 
enllà, doncs no es pot parlar només de crispació sense parlar dels motius d’aquesta. 
 
La Sra. Sánchez diu que per part del Partit Socialista accepten la proposta de que onegi la 
bandera del poble i per tant accepten modificar el segon acord de la moció. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat amb EL CANVI de penjar la bandera de 
Vacarisses. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
 
1.6.-  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC DE L'AJUNTAMENT DE 

VACARISSES, PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSI ONS AMB MAJOR 
CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGU ALTATS.  

 
D'acord i a l'empara d’allò  previst  al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a la consideració del Ple la 
següent MOCIÓ. 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de 
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%). 
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Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions.  
 
Amb les seves polítiques d'ocupació,  el Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat 
econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents; i 
amb el nou mecanisme de revaloració, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de 
sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de l'esperança de vida, es condemna els 
pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense 
diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques 
el PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment del Sistema Públic 
de Seguretat Social. 
 
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les 
pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les 
seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al 
sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 
anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin 
contribuir i ser protegits pel sistema. 
 
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de la 
Seguretat Social a un espoli permanent. 
 
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha passat de 
disposar de66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095milions d'euros, i que si no 
s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192milions d'euros de 
l'estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A 
això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d'euros 
en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons per import de 93.251milions d'euros 
addicionals a les cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en el període 
2012-2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en lloc  de plantejar mesures 
serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant  la 
Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros. 
 
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social duta a 
terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una recomanació del Pacte 
de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre 
el sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 
milions, fins i tot sense noves aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En 
canvi, de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà 
totalment buida l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del previst. 
 
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la 
garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions futures.  
 
Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema. 
 
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social s'ha de 
considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que 
proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de 
Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels 
Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i establint una font 
complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels 
països del nostre entorn. 
 
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de pensions, 
mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema. 
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Vacarisses presenta per a la seva 
consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ instant el Govern d'Espanya a: 
 

1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la 
legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de 
manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de 
Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social. Garantir el poder 
adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC. 

2. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les 
pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida del conjunt de població 
corresponent a partir de l'1 de gener de 2019. 

 
3. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat 

2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents entre 
d'altres: 

 
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, 

etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de 
bonificacions ia càrrec dels PGE. 

b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, 
de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics. 

 
2. Incrementar els ingressos del sistema: 
  

a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, 
amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els 
ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del 
sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la banca ia les transaccions 
financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de 
les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del 
sistema públic de pensions.  

b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social  

3. Millorar la naturalesa protectora del sistema,  modernitzant la gestió del Fons de 
Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a 
la disposició de fons amb caràcter anual. 

 
4. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 

40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de 
gènere):  

a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per 
tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes . 
 

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 
d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una 
altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que 
afecta de manera majoritària  les dones. 

 
 

5. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un 
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust 



 19 

d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del 
segle XXI. 

 
6. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de la gent gran del municipi.  

 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui comenta que la moció és espessa i que, resumint-la, els 
atesos tenen a veure bàsicament amb les darreres politiques d’ocupació del partit popular que 
han posat en risc el sistema de pensions, doncs s’ha trencat unilateralment el consens polític 
dels pactes de Toledo i s’han estat aplicant mecanismes de revalorització de les pensions que 
estan desvinculats del poder adquisitiu i que sabien que, a la llarga, aquest 0,25% que es 
mantenia en el temps acabaria empobrint els pensionistes. Segueix dient que els darrers anys 
s’ha laminat el sistema públic de pensions perquè s’ha estat tibant de recursos econòmics dels 
fons de reserva de la Seguretat Social, passant de disposar a finals de 2011 de 66.815 milions 
d’euros als 8.095 milions d’euros actuals. Diu que tot això s’ha degut a diversos motius, però en 
definitiva de 2012 a 2017 s’ha hagut de tibar de 93.251 milions d’euros addicionals a les 
cotitzacions recaptades per poder fer front al pagament de les pensions d’aquest període, el 
que és molt greu. 
Explica que aquest fons de reserva es va crear l’any 1989, liderat pel govern socialista, i estava 
previst utilitzar-lo a partir de l’any 2023, que és quan es jubilarà tota la generació del baby 
boom dels anys 60 i 70. Per tant, consideren que tot això posa en risc la situació financera de la 
Seguretat Social i, és per això que el partit socialista fa un seguit de propostes que llegeix a 
continuació. 
Per acabar, la Sra. Sánchez diu que estem davant un problema molt greu pel que respecta al 
dèficit estructural que té el fons de reserva que, precisament, es va crear per fer front a aquesta 
situació de l’any 2023, doncs les polítiques del Partit Popular el que han fet o el que volen és 
solucionar això per la banda de la despesa, es a dir, reduint les pensions, però ells pensen que 
és tot el contrari ja que la despesa amb les pròpies pensions son innegociables, en tot cas s’ha 
de mirar de millorar els ingressos i buscar formules en que els pressupostos generals alimentin 
aquest fons fins que es torni a equilibrar, sinó es trobaran amb unes generacions amb 
gravíssimes dificultats per cobrar les pensions. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que està clar que no poden estar en contra d’aquesta moció, però el 
que voldrien ells és que els partits que tenen representació a la Generalitat i a Madrid posessin 
una mica de fil a l’agulla i comencessin a treballar amb el tema, doncs ja saben que el partit 
popular no farà res a favor del que ha dit la Sra. Sánchez, sinó que intentarà fer més mal a la 
classe obrera del que ja està fent. Per acabar, diu que agrairien als partits d’ERC, PSC i 
Movem que treballessin a Madrid per aconseguir que aquesta moció tingui més repercussió.  
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que, a la reunió del seu partit en la que s’estudien les 
propostes del Ple,  es va acordar que s’abstindrien i li van encarregar que repassés ell mateix 
la moció presentada pel PSC i, un cop fet, va comunicar als membres de seu grup que no hi 
estava d’acord i que els arguments que s’havien aportat allà no estaven en sintonia amb el que 
diu el text. Segueix dient que un cop llegit va suggerir que es canviés el vot, i és el que faran,  li 
donaran suport. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que de totes maneres creuen que no és el lloc. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que per part de Movem estan d’acord amb el contingut de 
la moció, i el que volen ressaltar és que el partit popular és l’artífex d’aquesta retirada dels fons 
de reserva, però no han d’oblidar que darrera de tot això hi ha una pretensió d’arribar a un 
sistema privat de pensions i hi ha també un interès econòmic que defensen les polítiques 
conservadores, per tant son totes aquestes polítiques juntament amb el partit popular  les que 
estan orientades a arribar a aquest sistema privat de pensions, igual que passa amb les 
retallades en educació per exemple, perquè també es voldria un sistema d’educació privat. 
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Segueix dient que la moció culpa molt al partit popular, però hi ha altres plataformes i partits 
polítics que també son conservadors a nivell estatal i de Catalunya i que també participen en 
aquest interès i en voler abanderar aquest futur sistema privat de pensions, i és per tot això que 
cal lluitar des de tot arreu, també des de l’administració local, on aquestes mocions han de ser 
ven rebudes i no deixar-ho als pensionistes que ja s’estan mobilitzant. 
Per acabar, diu que les administracions estan per garantir que qui tingui menys pugui continuar 
cobrant, perquè on es vol arribar és a que qui té diners pugui tenir serveis,  i estan en absolut 
desacord amb això, el que han de fer és defensar el sistema públic que sempre han tingut i té 
cobertura constitucional, per tant donaran suport a la moció.  
 
El Sr. Alcalde diu que subscriu el que acaba de dir la Sra. Fuster, però volen anar una mica 
més enllà, doncs tot això va començar amb les reformes laborals del PSOE de fa anys i del PP 
que han acabat derivant aquí. Segueix dient que hi haurien diverses mesures, per exemple 
establir un salari mínim interprofessional de 1.000 € per afavorir les pensions, mesures fiscals 
que premiïn les empreses que apliquin polítiques retributives superiors a les recollides als 
convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb un salari superior s’incrementa l’ingrés per 
cotització. Afegeix que no se’n pot estar de dir que l’estat espanyol actual és un estat en fallida 
i, evidentment, el tema de les pensions és només la punta de l’iceberg, motiu més pel que a ells 
respecta per seguir treballant per una república catalana on les pensions sí que estan 
garantides. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, adreçant-se als regidors de Veïns per Vacarisses, els diu 
que ja saben que el lloc de fer això és el Congrés dels Diputats i que els companys ja hi 
treballen allà fent propostes molt fonamentades. Segueix dient que això és com moltes altres 
mocions polítiques que es porten als plens que son d’abast estatal, però amb les que es fa una 
declaració d’intencions de donar suport a certes polítiques, doncs és important que visualitzin 
que els polítics de les localitats, pobles i ciutats, també donen suport, coma representats dels 
partits als municipis. Afegeix que Veïns per Vacarisses, com a partit local, no tenen 
representants a nivell estatal, però els que en tenen i estan en política hi estan per això. 
 
Adreçant-se al Sr. Alcalde, en relació al que ha dit de la reforma laboral, diu que és cert que la 
primera del PSOE no va ser la millor, però la reforma laboral del PP de l’any 2012 va ser 
fatídica, perquè les dades diuen que hi ha hagut uns anys que els cotitzants han fluctuat per la 
crisi, per la desocupació, però al 2017 tornaven a estar amb els mateixos cotitzants o una mica 
més que al 2011 i en canvi els ingressos son menors perquè l’ocupació no es de qualitat, es 
tracta de treballs temporals amb cotitzacions molt baixes, el que repercuteix a la caixa 
d’ingressos, i les pensions es paguen tots els mesos a tots els jubilats i als nous que es jubilin a 
banda de moltes altres pensions, no només les dels jubilats. 
 
Interromp la seva intervenció el Sr. Garrido per parlar de les pensions vitalícies. 
 
El Sr. Alcalde li demana que si vol intervenir ho faci quan li toqui el seu torn. 
 
El Sr. Garrido demana disculpes, però pregunta perquè el Sr. Felipe Gonzalez cobra una paga 
vitalícia. 
 
La Sra. Sánchez respon que ella no parla del Sr. González, sinó d’una realitat social molt dura 
per moltes persones, i que espera que tots hi estiguin d’acord i donin suport a iniciatives com 
aquesta que son per millorar qüestions socials. 
 
 
Es sotmet a votació, quedant aprovada per unanimitat. 
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 V x V PSC U.I.PV. MOVEM ERC 

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM I MV- E,  PER LA 

LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS  
 

El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el 
Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern 
de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a 
terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.   
 
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim 
Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit polític amb 
87 anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va demanar la 
detenció de la resta. 
 
Així mateix, el Tribunal Suprem va decidir el dia 9 de novembre decretar presó amb fiança per 
a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; llibertat sota fiança per als membres de la 
mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet i llibertat amb 
càrrecs per Joan Josep Nuet. 
 
El dia 4 de desembre el Tribunal Suprem va ordenar l’alliberament provisional amb fiança de 
100.000 euros per als consellers Carles Mundó, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Josep Rull, 
Dolors Bassa i Jordi Turull. D’altra banda, va decidir mantenir la presó incondicional per Oriol 
Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart tot i que tres d’ells han estat escollits com 
a diputats a les eleccions del 21 de desembre. 
 
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins 
polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N. 
 
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra els 
drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el Conveni Europeu 
per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell 
d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol. 
 
Des d’aquest consistori, i al llarg  dels segles, sempre s’han defensat les institucions de govern 
de Catalunya. El compromís de Vacarisses amb la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm 
i innegociable.  
 
Per tots aquests motius, els grups municipals  ERC-AM  i  MV-E  de l’Ajuntament de Vacarisses 
proposen d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració 

immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre 
pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes. 
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SEGON.-  Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i 
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de 
poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir. 

TERCER.-  Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una 
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política. 

 
QUART.-  Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. 
 
CINQUÈ.-  Comunicar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat, així com a l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), l’aprovació de la present moció. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que, com tothom ja sap i per a qui no ho sàpiga, els 
informen que a l’estat espanyol hi ha presos polítics, concretament a dues presons prop de 
Madrid que son Estremera i Alcalá Meco, i que hi ha també exiliats polítics, cosa que no 
pensaven que n’haguessin de tornar a parlar, només pel fet d’haver posat urnes i pel fet de 
voler exercir la democràcia.  
A continuació llegeix els acords de la moció. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que la votaran a favor perquè es ben conegut que ells estan a favor 
del dret a decidir,  i que en política no s’hauria de permetre que hi hagi presos polítics 
empresonats per les seves idees, però una altra cosa és que filin prim i tibin de les accions que 
ha fet cadascú en algun moment determinat de tot aquest procés. Torna a dir que estan 
totalment en contra de que estigui a la presó, aquests i tots els presos polítics. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que ells consideren que cap d’aquestes persones 
hauria d’estar a la presó, doncs es tracta d’una qüestió desproporcionada i hi ha intencionalitat 
política, però el que no els agrada és comparar aquests presos polítics amb els que realment 
van ser-ho durant la dictadura franquista, perquè això fa mal a gent que realment va patir 
tortures i que realment van ser empresonats només per les seves idees polítiques. Afegeix que 
entenen que d’alguna manera son presos polítics, perquè el fet que estiguin a la presó té a 
veure amb tota la situació que no s’ha sabut ni volgut solucionar de la problemàtica de 
Catalunya. També diu que hi ha alguns acords de la moció que no comparteixen i que els 
volien proposar, per si ho volen considerar, que a part de demanar l’excarceració han de 
demanar un judici ràpid  tal com està la situació, doncs el que és intolerable és que això 
s’estigui alentint d’aquesta manera, doncs hi ha famílies que pateixen, s’haurien de traslladar, 
doncs és un greuge molt gran el que els estan fent. 
Per altra banda diu que hi ha qüestions que els costen de pair, com que exigeixin la fi de la 
judicialització  de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista en aplicació de 
les lleis, quan recorden el que va passar els dies 6 i 7 de setembre al Parlament on es van 
vulnerar   la normativa de la mesa del Parlament , l’Estatut i la Constitució, per tant fer aquestes 
exigències i parlar de drets i estat de dret digne... Afegeix que recorda haver llegit fragments de 
la llei de transitorietat  jurídica en que l’òrgan suprem legislatiu de la suposada república 
catalana era un òrgan que continuava reproduint els mateixos errors que estem criticant, 
perquè hi havia membres triats pel govern de torn. Diu que també exigeixen l’aixecament de 
l’article 155 de la Constitució que ningú volia, però el Sr. Puigdemont un 27 d’octubre estava 
decidit a convocar unes eleccions i ells patien perquè les convoqués el Sr. Rajoy, com 
finalment va passar. Diu que està a les seves mans aixecar el 155, perquè fins que no es 
constitueixi un govern això no anirà endavant, els terminis han de córrer, pensen que hi ha 
d’haver un govern que governi més enllà de les persones que estan patint aquesta situació, 
doncs no poden personalitzar ni focalitzar la figura del Sr. Puigdemont, perquè no poden 
mantenir dos governs, ni simbòlics. Per acabar diu que per aquests motius que han exposat 
s’abstenen. 
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Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que estan totalment en contra de que a Catalunya es tingui 
presos polítics, doncs pensen que el fet de tenir una part dels ex membres del govern tancats a 
la presó es totalment injust, perquè d’altres que haurien d’estar a la presó no hi son i en canvi 
no hi ha hagut un judici , per tant el fet de que hi hagi aquesta presó preventiva sembla que la 
intenció és allargar-la en el temps, perquè el que volen des de l’estat és allargar tot el procés 
polític en contra de Catalunya. Segueix dient que aquesta presó està comportant problemes 
familiars als presos, doncs n’hi ha que tenen fills petits, i els sembla que no està gens bé. 
Pel que fa al 155, diu que el tenen malauradament gràcies al PSOE i a Ciutadans, sinó 
possiblement no el tindrien, si més no amb aquestes condicions. Afegeix que hi votaran a favor  
i que, malgrat els seus arguments, donaran llibertat de vot als companys del partit perquè hi ha 
diferents maneres de pensar, però en conjunt si que estan en contra de la presó dels presos 
polítics i del procés que s’està fent contra Catalunya, no només amb els presos, sinó que 
també s’està empresonant a d’altres persones, com per exemple a un cantant de rap per una 
cançó, el que demostra que s’ha arribat a un punt de repressió insòlit en els temps que estan, 
doncs estant privant la llibertat d’expressió. Per acabar diu que els partits d’esquerra haurien 
d’aconseguir fer fora al partit que governa actualment Espanya i que està portant a Catalunya a 
una situació deplorable. 
 
Pren la paraula el Sr.Alcalde qui diu que la diferència de la justícia a l’estat espanyol es 
demostra amb el cas de Blanquerna ,amb l’agressió dels militants d’extrema dreta que els 
deixen anar precisament perquè tenen fills, després d’un acte violent contra representants 
d’institucions catalanes i llavors,  un cantant, per cantar una cançó sobre coses del rei que 
tothom sap, es vol reprimir. L’estat espanyol ha entrat en una involució democràtica de la mà 
del PP i Ciutadans i ja veurem on acabaran, doncs reprimiran fins i tot al seu propi poble, el 
poble espanyol, on ja hi ha moltes veus que s’aixequen contra això, com els joves d’Altsasu 
que porten 450 dies a la presó sense judici, en presó preventiva, que cap estat de dret ha vist 
això. Per acabar diu que a nivell internacional ja s’estan encenent els llums vermells a moltes 
cancelleries i que si no fos perquè a Europa governen a molts països la dreta i extrema dreta 
com aquí, un altre gall cantaria, doncs si Alemanya i França tinguessin partits d’esquerres tot el 
que està passant aquí no passaria. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que moltes altres coses serien diferents, per tant has de 
passar per polítiques d’esquerres de veritat per poder avançar, però el panorama que els 
envolta no els acompanya gaire a nivell internacional. Segueix dient que presenten aquesta 
moció juntament amb Esquerra, doncs entenen que si volen reconstruir una situació 
democràtica de veritat només passa per aixecar el 155, retornar els presos i poder intentar tirar 
endavant, com sempre. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 

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

A FAVOR  x  x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS    X     
 
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M I MV-E, DE SUPORT A 

LES VAGUES LABORALS CONVOCADES PER CCOO I UGT PEL 8  DE MARÇ DE 
2018. 

 
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han colpejat 
amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les persones am buna 
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situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya les dones són el 52% de 
la població en edat de treballar i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa. 
 
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la masculina,això 
vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones. 
 
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria de les 
persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial obligat; 
pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada està en molts casos desregulada i 
són, per tant, protagonistes principals de la precarietat. 
 
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre dones i 
homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que, teòricament, en una 
jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense cobrar-les. Una bretxa salarial 
que afecta més les ocupacions de menys retribució, en què arriba a ser de més del 37%. 
 
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la meitat tenen 
ingressos inferiors als 18.160 euros anyals. 
 
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la manca 
de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un dels valors 
centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van ser assassinades per la seva 
parella o ex-parella home, hi va haver 17.513 denúncies per violència masclista i 4.209 ordres 
de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses és una de les situacions 
més esteses però a la vegada més ocultes en l’àmbit laboral. 
 
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura entre 
dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la desvalorització 
social dels sectors laborals feminitzats. 
 
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la sostenibilitat. 
Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de vida per a les dones. 
Cal que les dones tinguin més poder econòmic, element estratègic per a la reducció de la 
pobresa. 
 
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat! 
 
 
      ACORDS 
 
PRIMER.-  Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el 

dia 8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 
12 hores, a les places i portes dels ajuntaments. 

 
SEGON.-  Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del 

dia 8 de març. 
 
TERCER.-  Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del 

poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI. 
 
QUART.-  Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per 

garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa 
salarial i els assetjaments sexuals. 

 
CINQUÈ.- Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a 

l’aprovació d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa 
salarial real entre dones i homes al nostre país. 
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SISÈ.-  Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el 

treball decent per les treballadores i treballadors de la llar). 
 
SETÈ.-  Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la 

priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: 
dependència, salut, educació i criança. 

 
VUITÈ.-  Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i 

exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere amb una dotació pressupostària real. 

 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui diu que no vol llegir tota la moció, però si que comentarà 
algunes dades importants de les que han de ser molt conscients de cara a reivindicar la vaga 
del proper dia 8 de març.  
Per una banda comenta que les dones son el 52% de la població en edat de treballar i, en 
canvi, no son ni la meitat de la població activa, els homes tenen moltes més oportunitats de 
treball que les dones, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts inferior a la masculina, és a dir,  
que el mercat de treball segueix discriminant les dones, sobretot perquè aquestes es fan càrrec 
de la cura de persones al seu càrrec i de la llar. Afegeix que son la majoria de les persones 
aturades de llarga durada i les que tenen contractes a temps parcial obligats, també pateixen 
contractació temporal en massa i la seva jornada està en molts casos desregulada i son 
protagonistes de la precarietat, el que va lligat amb el que comentaven de les pensions. 
Per altra banda, en relació a Vacarisses, diu que l’atur en dades globals va disminuint, però si 
separen entre homes i dones la taxa d’atur difereix molt, en homes la taxa d’atur és d’un 9,5 % i 
en dones 14,7 %, el que fa una mitja de l’11,9 %. 
Segueix la seva intervenció llegint la proposta i els acords d’aquesta. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que primer debatran la moció i després es llegirà el 
manifest del Dia Internacional de les Dones, que a diferència d’altres anys es llegia el mes 
següent.   
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que podien començar perfectament amb aquesta moció igual que 
han començat amb l’anterior, i que abans de seguir vol fer  al·lusió al que ha dit la regidora de 
que no és el Partit Popular l’únic que té més problemes a l’hora de tirar endavant polítiques 
socials, perquè realment no és l’únic, però sí que és el principal, i tornen a reincidir, i per 
demostrar-ho son els primers que no recolzaran aquesta vaga doncs inclús les dones militants 
del Partit Popular no hi estan d’acord. Afegeix que si no donen un canvi de 180º a la societat  
serà impossible arreglar aquests temes i d’altres que afecten Catalunya i Espanya. Per acabar 
diu que hi votaran a favor.  

 
 

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que els poders públics i polítics tenen una gran feina 
per modificar i solucionar tots aquests problemes. Explica que l’altre dia va sentir parlar la 
germana de l’Ana Botella, que és regidora d’un ajuntament d’Andalusia, i va sentir vergonya 
aliena d’escoltar el que deia una dona en ple segle XXI, hi ha molta feina a fer, molta 
pedagogia i moltes modificacions legals obligatòries, sobretot per l’empresa privada, perquè 
l’administració pública té garantida l’equitat i igualtat en tots els llocs de treball, doncs a 
qualsevol administració pública cobra igual un home i una dona per la mateixa feina, i això és el 
que s’ha de traslladar a l’empresa privada. Per acabar diu que és impensable que avui dia, un 
home i una dona que fan les mateixes tasques, cobrin sous diferents, i més quan tenen famílies 
monoparentals que han de mantenir uns fills, el lloguer o hipoteca de l’habitatge, però 
malauradament tenen sectors molt conservadors que continuaran promocionant el que deien 
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abans, pensions privades, escoles privades i, per tant, el que és públic és el que han de 
defensar tots, perquè és de tots i ho mantenen entre tots. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que pensen que no haurien d’estar presentant aquesta moció, 
perquè amb els polítics que hi ha la feina dels quals és intentar millorar el dia a dia de les 
persones i els anys que porten de democràcia això no s’ha aconseguit, amb diferents governs,  
com l’actual, que neguen l’evidència d’aquestes desigualtats.  
Segueix dient que els partits d’esquerres que estan al Congrés dels Diputats  tenen l’oportunitat 
de pressionar per canviar aquestes polítiques i aconseguir aquests acords que tots desitgen, 
doncs no és just ni hi ha discussió en que les dones cobrin menys que els homes. Per acabar 
diu que hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que tothom coneix l’actitud dels polítics i polítiques que 
integren el Partit Popular, però han de fer una autocrítica molt més enllà. Adreçant-se a la Sra. 
Sánchez li diu que això de que des de les administracions públiques els plans d’igualtat estan 
absolutament aconseguits, ella no ho considera així, doncs encara que el sou base sigui el 
mateix hi ha complements diversos i, si es fes un estudi de totes les administracions sou per 
sou, es veuria si realment això és així. Afegeix que evidentment ja saben quin és el tarannà del 
Partit Popular, però en aquestes diferències de sou entre homes i dones tots hi col·laboren i 
tots haurien de treballar-hi, començant des de dins, des de casa seva, doncs és molt fàcil parlar 
de l’estat i del Partit Popular. 
 
Et sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x X x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
A continuació la Sra. Fuster llegeix el manifest. 
 
 
MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 8 DE MARÇ DE 2018 

 
Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem les 
nostres veus per reivindicar la igualtat efectiva entre homes i dones perquè els nostres drets 
socials, polítics i econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres diversitats, 
som més de la meitat de la població mundial i cal que formem part de la presa de decisions 
en tots els àmbits i estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i política sigui 
una prioritat. 

 
Aquest any, a més a més, també té lloc una Vaga Feminista organitzada per organitzacions 
socials i el moviment feminista a la qual donen suport, entre d’altres, els sindicats majoritaris 
que han convocat "aturades laborals" de dues hores per denunciar la desigualtat, la 
precarietat i la violència vers les dones, amb la voluntat que aquesta afecti l'ocupació, el 
consum i l'educació. 
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Des del món municipal donem suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista. Una vaga 
que tal i com diu el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)“va més enllà del que 
s’identifica com atur laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les 
esferes de la vida”, per això hi donem suport i us animem a participar a les aturades 
previstes, en franges de dues hores, matí i tarda que han convocat els sindicats. 

 
Avui , doncs, ens tornem a trobar per commemorar el dia internacional de les dones i per 
reclamar, novament, la igualtat entre dones i homes. 

 
En ple S.XXI, les últimes notícies ens transporten a principis del S.XX. Quan els governants, 
les persones responsables de legislar, no són conscients ni tenen cap mena d’intenció 
d’actuar en relació a la diferència real i existent entre el sou, per la mateixa feina, de les 
dones respecte als homes. Concretament, segons les últimes dades de l’Eurostat és un 
14,9%. Quan es creu que “això no és important” o quan es manifesta que “en això nosaltres 
no ens hi posem” és quan la societat, el poble, les dones i els homes, ens hem de rebel·lar, 
posar -nos de peu i dir “NO, aquesta no és la societat on vull viure. NO aquestes no són les 
decisions que ha de prendre el govern”. 

 
És el que es diu la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per la 
mateixa feina. És una forma més de violència envers les dones, la violència econòmica. 

 
Fa més de 20 anys, més de 20 anys!, que se celebra, any rere any, el dia de la igualtat 
salarial; “L’equal pay”. Organitzat per la Federació Internacionl Business and Professional 
Women (BPW) i que té per finalitat lluitar per la igualtat salarial entre homes i dones. Però 
aquestes campanyes no serveixen de res si no van acompanyades de normes específiques i 
sancions, si són necessàries, per tal d’evitar que es dilati aquesta injustícia. 
Volem una societat igualitària, volem una societat justa, rica, equilibrada, amb el foment del 
talent com un dels eixos de creixement i generació de riquesa. Volem el mateix sou per la 
mateixa feina, volem que moviments com “MeToo” no hagin de reaparèixer perquè hi ha 
persones que s’atreveixen a demanar favors sexuals a canvi de feina. A assetjar a les dones 
pel fet de ser-ho, a entendre que les dones són una “unitat de canvi”, un objecte. 

 
Les dones formen part de la societat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament de 
la societat, del futur. Per poder avançar, com a societat, s’ha de tenir en compte a totes les 
persones, indistintament, del sexe que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat 
imperiosa, perquè els governants reaccionin, perquè es legisli allò que és injustícia, tornem a 
alçar-nos i a manifestar-nos i ho farem sempre. Sempre per aconseguir una societat justa i  
igualitària. 

 
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la 
complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels nostres 
pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat. 

 
 

8 de març de 2018 
 

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

DE GOVERN LOCAL ELS DIES 22 I 29 DE GENER DE 2018 I  EL 5 I 12 DE FEBRER 
DE 2018. 
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         Es dona compte de les actes de les sessions esmentades 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 25/2018, de 22/01/2018, al 64/2018, de 
15/02/2018), (Medi Ambient i Sostenibilitat, de l’1/2018, de 25/01/2018, al 6/2018, de 
14/02/2018), (Serveis Municipals, del 5/2018, de 23/01/2018, al 12/2018, de 14/02/2018), 
(Sanitat i Consum, del 11/2018, de 2/01/2018, al 16/2018, de 6/02/2018), (Urbanisme, del 
2/2018, de 22/01/2018, al 8/2018, de 5/02/2018), (Industria, Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, de l’1/2018, de 31/01/2018, al 2/2018, de 1/02/2018), (Esports, de 
l’1/2018, de 19/01/2018, al 3/2018, de 6/02/2018), (Educació, del 3/2018, de 23/01/2018, 
al 5/2018, de 25/01/2018), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 6/2018, de 
2/01/2018, a l’11/2018, de 12/02/2018), (Cultura, Festes i Patrimoni, de l’1/2018, de 
31/01/2018, al 2/2018, de 31/01/2018), (Participació Ciutadana, de l’1/2018, de 
2/02/2018, al 3/2018, de 6/02/2018), (Comunicació, del 2/2018, de 23/01/2018, al 3/2018, 
de 25/01/2018), (Gent Gran, l’1/2018, de 31/01/2018), (Recursos Humans i Organització 
Administrativa, del 4/2018, de 15/01/2018, al 7/2018, de 1/02/2018). 

 
 
          Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCI ONARI . 
 
 
 
 
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 QUART 
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). 
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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. 

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 4at 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. 
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Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
 
3.5.-  DONAR COMPTE DE LES SOL.LICITUDS DE SUBVENCI ONS A LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA, DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2018, EN  EL MARC DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”.  

 
 
Es dona compte de les sol·licituds efectuades : 
 
 
- Que per Decret de la regidora d’Indústria, Promoció Econòmi ca, Comerç i turisme núm. 
1/2018, de 31 de gener de 2018,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els 
següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 

AJUT 
SOL·LICITA

T 
TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic local 
Polítiques locals 

de turisme 
Actuacions de 
senyalització 

turística 

Actuacions de 
senyalització 

turística 
- - Material 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic local 

Estratègies per 
al 

desenvolupament 
econòmic local 

Informes 
estratègics de 

desenvolupament 
econòmic local 

Informes 
estratègics de 

desenvolupame
nt econòmic 

local 

- - Tècnic 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic local 

Desenvolupament 
del teixit 

comercial urbà 

Comerç, fires i 
mercats de venda 
no sedentària en 

municipis de 
menys de 20.000 

habitants 

Dinamització del 
comerç de 
Vacarisses 

9.500 € 7.600 € Econòmic 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic local 

Desenvolupament 
de mercats i 
fires locals 

Fires locals: 
servei de préstec 

de carpes 

Préstec de 
carpes fira de 

Nadal 
- - Material 
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- Que per Decret de la regidora de Cultura, Festes i Patrimon i núm. 1/2018, de 31 de gener 
de 2018, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per 
com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 

SOL·LICITAT 
TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea de 
Desenvolupament 
econòmic Local 

Polítiques 
locals de 
turisme 

Actuacions singulars 
de promoció turística Festa de la Vaca 18.100€ 2.500€ Econòmic 

Àrea de 
Presidència 

 

Comunicació 
local 

Publicacions d’àmbit 
local per a municipis 
de menys de 20.000 

habitants 

Edició del llibre 
sobre la història 
del ferrocarril a 

Vacarisses 
2.565,47€ 2.565,47€ Econòmic 

 
 
- Que per Decret del regidor d’Organització Administrativa i Recursos Humans núm. 
7/2018, d’1 de febrer de 2018, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els 
següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 

AJUT 
SOL·LICITA

T 
TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea  de 
Presidència 

Sistemes 
d’informació 

Municipal 

Solucions 
d’Administració 

Digital 

Manteniment i suport del 
programari de gestió 

d’expedients electrònics 
8.873,00 € 8.873,00 € Econòmic 

 
- Que per Decret de la regidora de Medi Ambient i Sostenibili tat núm. 5/2018, de 12 de 
febrer de 2018, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per 
com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS  

ACTUACIÓ 
TIPOLOGIA DE 

RECURS 

Canvi climàtic i  
sostenibilitat 

Promoció de la mobilitat 
sostenible 

Pla de desplaçament de 
l'Ajuntament de Vacarisses 

Projecte de reducció de la 
densitat de l’arbrat i 

estassada del sotabosc en la 
franja perimetral 

Projecte de franja perimetral 
del nucli urbà de Vacarisses 

Àrea de 
Territori i 

Sostenibilitat 

Prevenció d’incendis 
forestals a les 

urbanitzacions i nuclis 
de població 

 urbanitzacions i 
nuclis de població Projecte de reducció de la 

densitat de l’arbrat i 
estassada del sotabosc en la 

franja perimetral 

Projecte franja perimetral Els 
Caus de Vacarisses 

Tècnic 
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Projecte de reducció de la 
densitat de l’arbrat i 

estassada del sotabosc en 
les parcel·les públiques 

Projecte de reducció de la 
densitat d'arbrat i estassada 

del sotabosc en les parcel·les 
municipals de Torreblanca II 

Delimitació d’urbanitzacions, 
nuclis de població, edificis i 

instal·lacions 

Plànol de delimitació de les 
urbanitzacions, els nuclis de 

població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per la 

Llei 5/2003. 

Actuacions en 
equipaments i espai 

públic 
Projectes d’equipaments i 

espai públic 
Projecte d'equipament 

municipal de zero emissions 

 
 
 
- Que per Decret de la regidora d’Educació núm. 4/2018, de 30  de gener de 2018, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la 
prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS  

ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITA
T 

TIPOLOGIA 
DE 

RECURS 
Àrea de Cultura, 

Educació i 
Esports 

Centres i serveis 
educatius 
municipals 

Funcionament 
d’escoles 
municipals 

Escola municipal 
de música de 
Vacarisses 

252.353,53€ 75.000€ Econòmic 

Àrea de Cultura, 
Educació i 

Esports 

Centres i serveis 
educatius 
municipals 

Programació i 
manteniment 

d’equipaments 
educatius 

Manteniment 
centres educatius - - Tècnic 

 
 
 
- Que per Decret de l’Alcaldia núm. 47/2018, de 6 de febrer d e 2018, es va resoldre sol·licitar 
a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis 
i la realització d’activitats. 
 
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 

SOL·LICITAT 
TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea de 
Seguretat i 

Protecció Civil 
Protecció Civil 

Finançament 
servei de Protecció 

Civil 

Equipament vehicle 
cedit i adequació 
caserna servei  

4.000 € 4.000 € Econòmic 

 
- Que per Decret de la regidora de Medi Ambient i Sostenibili tat núm. 2/2018, de 30 de 
gener de 2018, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per 
com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
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ÀREA 
CORPORATIVA  PROGRAMA  RECURS ACTUACIÓ  PRESSUPOST 

AJUT 
SOL·LICITA

T 
TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Prevenció 
d'incendis 

forestals a les 
urbanitzacions i 

nuclis de 
població 

 

Obertura de la 
franja 

perimetral 
 

Obertura de la 
franja perimetral 

de Can Serra 
40.504,92 36.454,43 Econòmic 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat 

 

Implantació de 
mesures de 

gestió 
sostenible, 
ambiental i 
econòmica 

 

Introducció de les 
TIC en el servei 
de recollida de 

residus dels 
comerços i grans 

productors 

9.567,00 5.000,00 Econòmic 

Sensibilització, 
participació i 

divulgació 
ambiental 

 

Activitats de 
sensibilització i 

educació 
ambiental 

 

Esmorzars i 
berenars 

sostenibles 
(Prevenció de 

residus als 
centres educatius 

de Vacarisses) 

1.120,00 1.000,00 Econòmic 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat 

 

Cessió de 
bicicletes 

elèctriques 
 

Promoció de la 
mobilitat 

sostenible a 
Vacarisses 

  Material 

Sensibilització, 
participació i 

divulgació 
ambiental 

 

Tallers 
ambientals per 
a municipis de 

menys de 
20.000 

habitants 
 

- Mou-te amb els 
quatre elements 
- L’ombra dels 

plàstics 
  Material 

 
Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Activitats i 
establiments 

Plans i 
programes de 

verificació 
d’activitats 

comunicades 

Pla i programa de 
verificació 
d’activitats 

comunicades a 
Vacarisses 

  Tècnic 

 
- Que per Decret del regidor de Participació Ciutadana núm. 1 /2018, de 2 de febrer de 
2018, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 
de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a 
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS  

ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea d’Atenció 
a les Persones 

Participació 
Ciutadana 

Finançament en l’àmbit 
de la participació 

ciutadana 
Pressupostos 
participatius 23.150€ 12.650€ Econòmic 
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- Que per Decret del regidor de Participació Ciutadana núm. 2 /2018, de 2 de febrer de 
2018, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 
de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a 
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA  PROGRAMA  RECURS  

ACTUACIÓ  
TIPOLOGIA DE 

RECURS 

Àrea d’Atenció a 
les Persones Participació Ciutadana Plataformes digitals per a la participació 

ciutadana Pren part! MATERIAL 

 
- Que per Decret del regidor de Gent Gran núm. 1/2018, de 31 de gener de 2018, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la 
prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS  

ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

TIPOLOGIA 
DE 

RECURS 

Àrea de 
Serveis Socials 

Persones grans, amb 
dependència, amb 

discapacitats i famílies 
cuidadores  

Grup de 
suport  Codi 18141 0 € 0 € Recurs 

Material 

 
- Que per Decret de la regidora de Sanitat i Consum núm. 16/2 018, de 6 de febrer de 2018, 
es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 
2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a 
la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 

SOL·LICITAT 
TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea d’Atenció a 
les Persones Salut pública 

Control sanitari de 
les Piscines d’ús 

public 

Control sanitari 
de les Piscines 

d’ús públic 
- - Material 

Àrea d’Atenció a 
les Persones Salut pública Sanitat Ambiental 

Control de 
plagues i 

legionel·la 
7.281,30 7.281,30 Econòmic 

Àrea d’Atenció a 
les Persones Salut pública Municipis 

cardioprotegits Desfibril·ladors 4.000,86 4.000,86 Econòmic 

Àrea d’Atenció a 
les Persones 

Animals de 
companyia 

Animals de 
companyia 

Animals de 
companyia: 

gossos, gats i 
fures 

1.000 1.000 Econòmic 

 
- Que per Decret del regidor d’Esports núm. 3/2018, de 6 de f ebrer de 2018, es va resoldre 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats. 
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ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 

SOL·LICITAT 
TIPOLOGIA 

DE 
RECURS 

Àrea de Cultura, 
Educació i 

Esports 

Esport Local: 
Equipaments 

esportius 

Estudis de viabilitat 
d’equipaments 

esportius 

Estudi de viabilitat 
d’equipaments 

esportius 
- - TÈCNIC 

Àrea de Cultura, 
Educació i 

Esports 

Esport Local: 
Equipaments 

esportius 

Estudis de   
manteniment 

d’equipaments 
esportius 

Estudi de 
manteniment 

d’equipaments 
esportius 

- - TÈCNIC 

Àrea de Cultura, 
Educació i 

Esports 

Esport Local: 
Equipaments 

esportius 

Assessoraments 
d’equipaments 

esportius 

Assessoraments 
d’equipaments 

esportius 
- - TÈCNIC 

Àrea de Cultura, 
Educació i 

Esports 

Esport Local: 
Equipaments 

esportius 

Millora del material 
inventariable 

d’equipaments 
esportius 

Millora del material 
inventariable 

d’equipaments 
esportius 

3.460,60 3.000 Econòmic 

Àrea de Cultura, 
Educació i 

Esports 

Esport Local: 
Activitats 

esportives 
Esport per prevenir 

el risc d’exclusió 
Esport per prevenir 

el risc d’exclusió 2.000 2.000 Econòmic 

Àrea de Cultura, 
Educació i 

Esports 

Esport Local: 
Activitats 

esportives 
Esdeveniments 

esportius 
Cursa de la 

Campana i Curses 
de Festa Major 

11.000 7.000 Econòmic 

 
- Que per Decret de l’Alcaldia núm. 54/2018, de 5 de febrer d e 2018, es va resoldre sol·licitar 
a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis 
i la realització d’activitats. 
 
ÀREA 
CORPORATIVA  

PROGRAMA  RECURS ACTUACIÓ  PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT  

TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea d’atenció 
a les persones 

Joventut Finançament en 
l’àmbit de 
joventut 

JOVE EMPODERA’T! 18.621,47€ 5000€ Econòmic 

 
- Que per Decret de l’Alcaldia núm. 55/2018, de 5 de febrer d e 2018, es va resoldre sol·licitar 
a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis 
i la realització d’activitats. 
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA  

PROGRAMA  RECURS ACTUACIÓ  PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT  

TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea d’atenció 
a les persones 

Joventut Redacció de plans 
projectes i informes 

Eines per planificar 
les polítiques locals 

de joventut 

  Tècnic 

 
- Que per Decret de l’Alcaldia núm. 38/2018, de 31 de gener d e 2018, es va resoldre 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 del  Pla 
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“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 

AJUT 
SOL·LICITA

T 

TIPOLOGIA 
DE 

RECURS 

ÀREA 
D’IGUALTAT Dones i LGTBI 

Finançament en 
l’àmbit de dones i 

LGTBI 
Codi 18120 13.000 € 10.000 € Recurs 

econòmic 

 
- Que per Decret de la regidora d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat núm. 7/2018, de 31 
de gener de 2018, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de Serveis de l’any 2018 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos 
per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 

SOL·LICITAT 
TIPOLOGIA DE 

RECURS 

Àrea de Serveis 
Socials 

 

Infància i 
Adolescència 

Serveis d’intervenció 
socioeducativa Codi 18241 0 € 0 € Recurs Tècnic 

 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a la taxa d’atur de Vacarisses, diu que ha tornat a 
baixar, aquest mes hi ha 4 aturats menys i la taxa es situa en l’11,9 %, el que fa que estigui a la 
par amb la mitjana catalana, i pel que fa a la taxa interanual diu que juntament amb Ullastrell 
son el municipi en el que l’atur ha baixat més, el que vol dir que s’està fent molt bona feina des 
de la borsa de treball perquè moltes de les persones que troben feina ho fan a través de la 
borsa. 
 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez diu que van tenir la reunió amb els veïns del Ventaiol per 
informar-los de tot plegat i van acordar de fer la reunió amb tots els veïns cap al 14 o 21 d’abril. 
 
Per altra banda, en relació a la nevada, explica que el pla es va activar a les set de la tarda i es 
va desactivar el 14 de febrer a les 10 del matí, doncs la nevada va durar una hora però el que 
realment va complicar la situació, almenys a  la trama urbana ,va ser el gel.  Explica que es va 
muntar un dispositiu amb les persones convocades pel pla d’emergències i alguns treballadors 
que es van quedar de manera voluntària i desinteressada, i son qui van atendre les 110 
trucades aproximades que hi va haver, la majoria de les quals merament informatives, fins i tot 
de gent que no era del municipi, però que s’havien de desplaçar a Terrassa i preguntaven què 
havien de fer. De 34 d’aquestes trucades es va obrir incidència, que es van anar tancant al llarg 
de la nit, principalment eren persones que es van quedar tirades amb el cotxe a qualsevol punt 
de Vacarisses. Segueix dient que, paral·lelament, es va obrir la Sala de Plens per la que hi van 
passar 12 persones, com per exemple una família de Castellbell que no es podien desplaçar i 
els van portar aquí. També es va activar protecció civil amb dos efectius, cinc de l’ADF  a qui 
evidentment també els vol donar les gràcies i demanar perdó a l’ADF perquè no es van acabar 
d’entendre a nivell logístic. També agraeix la tasca de la Policia Local i d’alguns policies que 
van venir voluntàriament i que van anar més enllà de les seves funcions, la brigada municipal 
també es va activar i mobilitzar amb la pala llevaneus, que va començar a treballar cap a les 
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set de la tarda i van anar treballant amb períodes de descans fins el dijous al migdia, amb la 
pala i llençant més d’11 tones de sal. Afegeix que Vacarisses te 90 quilometres de vials sense 
comptar l’autovia  i molts llocs complicats com Els Caus, amb carrers de 3 quilometres on és 
molt difícil d’arribar-hi en poques hores. També diu que es van efectuar unes 40 trucades des 
d’Acció Social per comprovar l’estat de persones vulnerables, persones grans que viuen soles 
a casa o aïllades, i en aquest cas ningú va necessitar ajuda. 
Segueix dient que el dia 13 al matí es van rebre algunes trucades que els alertaven de carrers 
que estaven glaçats i que van anar tornant a la normalitat al llarg del dia.  
Pel que fa a les carreteres BV 1212 i BV1211 diu que son de titularitat de la Diputació i hi van 
circular llevaneus a la nit,  i que a la matinada hi van tirar sal. 
Pel que fa a la C-58 va estar tallada pels mossos, però els han demanat un informe perquè no 
els han acabat d’aclarir si va estar tallada o no, i diu que quan el tinguin ja els el faran arribar,  
però saben que hi va haver conductors atrapats que anaven sense cadenes, com altres 
vegades que ha nevat i s’ha quedat algun cotxe travessat, i aquesta vegada va ser un camió. 
 
En resum, agrair especialment als voluntaris, Policia i Brigada Municipal, que van anar molt 
més enllà de les seves funcions. 
 
  
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que venint al Ple ha vist dues màquines llevaneus, una a la 
benzinera i l’altra a l’entrada de l’abocador, i pregunta si des de l’ajuntament es coneixen 
possibilitats de nevades per aquesta nit o demà al matí. 
 
El Sr. Alcalde informa que l’avís del CECAT és de pre-alerta per aquesta hora, l’altra dia la 
probabilitat era alta, però avui és mitjana, i és per això que s’han activat les llevaneus. Afegeix 
que abans s’ha oblidat de dir que es va anar informant a la població a través del Telegram, 
pàgina web i facebook, fins a sis comunicats amb l’actualització de les dades que disposaven. 
 
El Sr. Serna, adreçant-se a la regidora de Medi  Ambient, li pregunta per les pudors de 
l’abocador, doncs encara perduren i, tot i que saben que s’estan canviant els filtres, encara 
pateixen aquestes pudors i volen saber si tenen alguna informació més. 
Per altra banda pregunta per les obres de La Creu , si tenen informació més recent. Per acabar 
demana si hi ha possibilitat de que es torni a netejar la vorera de la carretera d’Olesa, perquè 
des de l’última vegada que es va fer, que encara estava la regidora del PSC com a regidor 
d’Obres i Serveis, no s’ha tornar a fer res. 
 
En relació a les pudors de l’abocador, la Sra. Fuster respon que tal com els van informar a les 
comissions informatives, des de les instal·lacions del CTR estan canviant els biofiltres de les 
xemeneies dintre dels terminis establerts, al novembre se’n va canviar un, al gener el segon, al 
febrer el tercer i al març tocaria el quart. Afegeix que, tal i com ja havia dit en algun Ple, els van 
advertir que en el procés de canvi d’aquests biofiltres es generarien més pudors, i ja ho van 
informar a la comissió de seguiment del CTR i l’abocador, tenen el tema de l’autorització 
ambiental, ara han convocat una reunió pel 5 de març a fi i efecte de que s’instal·lin els 
captadors d’estudi de la qualitat de l’aire que es rep des de l’abocador i el CTR, en els punts 
acordats. Explica que aquest dia aniran tècnics de l’ajuntament, de l’UPC i els presidents de les 
associacions que es prestin per veure com es fa aquesta instal·lació.   
Per acabar diu que amb això posen fil a l’agulla per poder donar els resultats el més aviat 
possible a regidors i regidores i a tota la ciutadania. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a les obres de la Creu, diu que estan pendents de 
la resposta  dels Srs. Balanzó, i que aquesta setmana s’acaba el termini que els van donar per 
respondre. 
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En relació a la neteja de la vorera de la carretera d’Olesa el Sr. Salamé diu que en pren nota i 
miraran què poden fer.  
 
Intervé la Sra. Sánchez qui demana concreció sobre l’estat actual del projecte de connexió del 
pou, saber què és el que ja està fet, que queda pendent i la previsió de terminis. 
 
El Sr. Salamé respon que sap que s’està tramitant però ben bé no sap en quin punt està, per 
tant farà recerca d’informació i la farà arribar als portaveus dels partits. 
 
La Sra. Sánchez pregunta si tenen alguna previsió de quan pugui estar el projecte en execució, 
doncs de la fase projecte a la d’execució, passant per la licitació son molts mesos. 
 
El Sr. Salamé respon que si no hi ha cap contratemps serà abans de l’estiu cap al maig o juny. 
La Sra. Sánchez demana màxima prioritat. 
 
El Sr. Alcalde diu que té la màxima prioritat i que s’ha prioritzat davant altres coses. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que li va preguntar al regidor d’urbanisme pels puntals del 
carrer del Mirador i encara no en sap res. 
Adreçant-se al regidor d’obres i serveis li pregunta quins mitjans té avisats o mobilitzats per si 
neva.  
Per altra banda pregunta com està el tema del local de Correus. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui pregunta a la regidora d’educació quins problemes hi ha hagut amb el 
menjador escolar i quines actuacions s’han fet. 
També pregunta perquè s’han retirat els contenidors que hi havia per roba usada i si hi ha 
intenció de tornar-los a posar o si s’haurà d’anar a portar la roba a la deixalleria, afegeix que 
aquests contenidors anaven molt bé i que a moltes ciutats com Sabadell els tenen repartits per 
barris per tal de facilitar que la gent pugui deixar-hi la roba. 
Per acabar comenta que , segons el programa electoral d’Esquerra,  s’havia de fer arribar wi-fi 
de qualitat al 80% de la població i que es dotaria de wifi gratuït a tots els espais públics de totes 
les urbanitzacions , per tant volen saber quines actuacions han fet o pensen fer en el que 
queda de legislatura  
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació al carrer del Mirador, diu que pensava que ja li 
havien fet arribar la informació de que hi ha un requeriment fet als propietaris. 
 
El SR. Boada respon que no, i que ja fa tres anys que allò està d’aquella manera. 
 
El Sr. Alcade li respon que fa més de tres anys. 
 
El Sr. Boada diu que no, que quan ell governava allò no hi era. També pregunta si durant 
aquest temps s’ha estat cobrant a aquests senyors una taxa per ocupació de via pública igual 
que va pagar ell quan va tenir una tanca i no deixava passar. 
 
El Sr. Casas li respon que ja li farà enviar la informació. 
 
Pel que fa a la possible nevada d’avui el Sr. Salamé diu que ja tenen persones preparades per 
si és necessària la seva intervenció, que han d’acudir el més ràpid possible i aquesta vegada 
per millorar respecte l’altre dia han pujat un camió ploma amb tres saques de sal als Caus i 
s’han deixat allà per evitar els desplaçaments per carregar cada vegada. Afegeix que també 
s’han de mobilitzar totes les empreses per la maquinaria i seguir el procediment normal. 
 
Intervé e Sr. Alcalde qui diu que tal com marca el Neuvac hi ha dues empreses, Moreno i                                
Sotocen, que s’han d’avisar, i en canvi l’empresa Cáceres no es pot avisar perquè treballen per 
la Diputació. 
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El Sr. Salamé afegeix que si la Diputació no els posa en alerta poden fer-ho ells. 
 
El Sr. Boada diu que dues màquines per tot el municipi no son suficients, perquè la nevada de 
l’altra dia que va ser només de dos centímetres i ja va provocar que es tallés la C-58. Explica 
que ell avui ha anat a urbanisme a presentar un projecte i ha sentit que això mateix ho 
proposava un xicot de la brigada. 
 
El Sr. Salamé diu que ells son els que estan al terreny i és per això que se’ls consulta a ells, 
doncs son els que saben quins carrers estan pitjor i quins els han portat més problemes, per 
tant és evident que els consulta, i els escolta si li fan una proposta i si aquesta és bona la porta 
a terme. 
 
El Sr. Boada torna a dir que amb dues màquines que estan avisades si hi ha un bona nevada 
no arribaran enlloc. 
 
El Sr. Salamé respon que no es tracta de dues màquines,  sinó de dues empreses. 
 
El Sr. Boada diu que ja saben que el Moreno coneix Can Serra i el Sotocen depèn del 
conductor, i que amb les dimensions del municipi mai s’ha avisat a només dues empreses, sinó 
que hi ha hagut màquines a Torreblanca, al Ventaiol i a tot arreu,  i gent preparada 
acompanyant a les màquines perquè no es perdin, diu que es tracta només d’un consell. 
 
El Sr. Alcalde diu que sempre que neva hi ha problemes, doncs ell recorda la nevada de l’any 
2010 que hi va haver carrers que no s’hi va arribar fins al cap de 4 dies, i no és un retret, 
perquè mai cap grup de l’oposició ha fet cap retret per les nevades. 
 
La Sra. Sánchez diu que recorda que van tenir sort al 2010 perquè tenien les màquines 
treballant a Torreblanca II i van ser de gran utilitat. 
 
El Sr. Boada diu que els que porten les màquines no coneixen el territori,  i aquest és el 
problema. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells activen els mateixos protocols que activaven ells, el Neuvac, que té 
unes empreses que son les mateixes que hi havia i que, com bé a dit el Sr. Boada ,el Moreno 
per exemple ja es coneix Can Serra. Afegeix que és evident que son un municipi amb una 
alçada mitja de 300 metres on hi neva un cop a l’any o cada tres anys, i no estan ni poden estar 
preparats per a les nevades, és impossible arribar als 90 quilometres de carrers, igual que tot el 
país que no hi està preparat. 
 
El Sr. Boada diu que no hi estan d’acord. 
 
Pel que fa a Correus, li pregunta al Sr. Boada què vol que li expliqui, doncs ell dels rumors no 
en pot fer res. Torna a dir, com ja ha fet en altres ocasions, que ells pensen que l’espai de 
Correus l’ha de recuperar l’ajuntament perquè tenen moltes entitats que no tenen lloc per 
posar-les. Sense anar més lluny la setmana passada una altra entitat els reclamava un local i 
no en tenen. Explica que els van comunicar a Correus si volien buscar un lloc per anar i 
aquests els van dir que ja n’havien buscat però no en trobaven, pel preu, l’ubicació, etcètera i 
als llocs que l’ajuntament els va proposar no van arribar a cap acord, i com que el conveni està 
denunciat està fora de vigència i per tant se n’ha de fer un altre, i ells els tornen a dir que s’ha 
de fer un nou conveni i que torni a anar a parlar amb algú que diuen que ja hi han parlat i que 
no s’entenen..... Segueix dient que no els volen fer fora, però ells d’entrada el que fan córrer 
son rumors que son mentida, i a més Correus està fent xantatge a l’ajuntament dient que si els 
fem fora d’allà se n’aniran a Terrassa i no donaran el servei, que a més és mentida perquè el 
servei l’han de donar. Afegeix que al lloc on son constantment tenen problemes amb els cotxes, 
motos, que aparquen a la plaça, etcètera. Torna a dir que no els faran fora, però que es tracta 
d’una irresponsabilitat per part seva quedar-se en la situació que estan.  
Per acabar diu que ell pensa que el lloc en  que estan no és el millor, sinó que si busquessin un 
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lloc més cèntric del municipi amb zona d’aparcament, com per exemple a la zona industrial, hi 
sortirien guanyant tots els habitants. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui en relació al tema del servei de menjadors,  explica que el 
dimarts, després de les nevades, van anar molt pocs nens a l’escola i aquell dia hi havia la 
previsió de servir cigrons i no es van servir, es van deixar amb aigua a la cuina i possiblement 
van fermentar, però l’ordre de la cuina va ser que sortissin els cigrons, que estaven durs i 
tenien una certa olor que possiblement era d’aquesta fermentació. Segueix dient que els 
cigrons es van servir el dimecres però no van arribar incidències, ni a l’escola ni a l’ajuntament, 
fins el dilluns següent i, curiosament, aquestes incidències només venen d’un grup de famílies 
del Pau Casals i cap ni una de Font de l’Orpina. Tot i així, un cop conegudes les incidències 
van parlar amb l’empresa i a la comissió de menjador es va demanar que no pot passar que no 
hi hagi un pla B per quan algun plat no es pot servir,  i aquell dia el pla B podia haver estat 
donar una sopa de fideus o un pa amb tomàquet a part del segon plat,  que hi havia previst que 
era truita. Afegeix que han demanat a l’empresa un informe sobre aquests fets i que els diguin 
les conseqüències que es volen portar a terme. Paral·lelament, donat que els cigrons feien 
mala olor, tot i que la inspectora els va dir que no hi havia d’haver cap problema, van decidir 
demanar una inspecció i, com que hi havia unes mostres congelades dels cigrons cuinats, es 
van portar a uns laboratoris i estan pendents dels resultats. Diu que la pròpia empresa va 
agafar els cigrons congelats de Font Urpina i també els van dur a analitzar.  

Intervé el Sr. Boada qui pregunta què té a veure això de que des de Font de L’Urpina s’hagi 
tapat. 

La Sra. Fuster diu que al que ella es referia és que des d’allà no s’han queixat essent els 
cigrons els mateixos i, a Font de l’Orpina,  quan les famílies s’han de queixar també es queixen. 

El Sr. Gibert diu que probablement això sigui un problema entre un determinat nombre de pares 
i potser l’AMPA,  qui també ha de controlar el menjar. 

La Sra. Fuster diu que la representant del menjador de l’AMPA tampoc va entendre el tipus de 
queixa que li arribava,  que a més a més anava més enllà del tema dels cigrons, és per això 
que s’ha d’anar més en compte amb l’ús que es fa de les xarxes. 

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que els va arribar alguna queixa en que es veia ben bé que la 
persona que es queixava no sabia ni de què es queixava, perquè parlava de la globalitat. 

El Sr. Gibert diu que ells hi han estat molts anys a govern i gestionant els menjadors escolars, 
per això saben que és un tema molt complex i no entraran en fer política ni desprestigiar, 
perquè al final es fan mal a ells mateixos. 

En relació als contenidors de roba usada, la Sra. Fuster explica que s’han retirat els tres 
contenidors que hi havia perquè el contenidor que hi havia davant de Font de l’Orpina tenia 
caixes i caixes de roba i brutícia al voltant, fins i tot burilles, i diu que sembla una simbiosi 
doncs amb el contenidor de l’oli passa el mateix. Segueix dient que ara els han posat a la 
deixalleria i qui vulgui pot anar allà a deixar la roba i així s’evita el que feia la gent de deixar-hi 
de tot, doncs ella mateixa veia el contenidor que hi havia al Porredón cada dia i sempre estava 
ple de deixalles. Per acabar diu que ja ho sap que a la gent que hi deixava roba li anava bé, 
però estan en el de sempre i, si volen tenir una localitat neta i endreçada,  els residus han 
d’anar al seu lloc. Afegeix que el “porta a porta” està funcionant, la gent està contenta de no 
tenir els contenidors grans arreplegats a casa seva i tenir els carrers nets. 

El Sr. Gibert diu que ja ho saben que hi ha gent bruta, però precisament tenen un servei de 
neteja que està per això, i ara han deixat a la gent sense un servei perquè no facilita les coses 
que hagis d’anar a la deixalleria, una altra cosa seria que estiguessin a les àrees d’emergència. 
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La Sra. Fuster diu que aquest tema va relacionat amb una propera concepció de la deixalleria, 
que l’han de deixar de veure com a tal i pensar més en la reutilització, doncs han demanat una 
subvenció pel personal que ja tenen aprovada per poder tirar-ho endavant. Explica que els 
models del concepte “residus” de ciutats i països avançats  no té res a veure amb els que tenim 
aquí de llençar,  sinó el de dipositar i reutilitzar. 

El Sr. Gibert diu que el problema és que la deixalleria està ubicada a Can Serra i, amb la 
població tan dispersa que tenim, per exemple la gent que viu als Caus, per anar a deixar la 
roba han d’anar expressament a Can Serra. 

La Sra. Fuster diu que han de fer-ho igualment per anar a llençar fusta o ferro. 

El Sr. Gibert diu que al contenidor que hi havia davant de la brigada ell no hi havia vist mai 
aquesta brutícia al voltant de la que parla la Sra. Fuster. 

El Sr. Alcalde diu que ell no hi està d’acord i que a més té fotos que ho demostren. 

La Sra. Fuster diu que a Can Serra no son més bruts que al nucli. 

El Sr. Gibert diu que no es referia a això ,sinó que ell veu el contenidor des de casa seva i això 
no ho ha vist mai,  i que si la gent embruta el que s’ha de fer és netejar. 

El Sr. Alcalde diu que el que s’ha de fer és no embrutar. 

Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que segons paraules de la Sra. Fuster, als punts 
d’aportació la gent fa els deures, per tant podria donar el servei i posar un contenidor per roba. 

La Sra. Fuster respon que les àrees d’aportació son d’emergència,  i la roba no ho és 
d’emergència. 

El Sr. Boada diu que sí que podria ser-ho. 

La Sra. Fuster diu que potser ho és pels usuaris,  però no per a ells. 

El Sr. Boada diu que una altra cosa que haurien de fer és molta publicitat del camió de residus 
que ve uns dies concrets,  per tal que la gent sàpiga que pot deixar la roba aquí. 

La Sra. Fuster respon que la deixalleria mòbil té unes competències, i que no poden imposar 
que recullin roba. 

El Sr. Alcalde diu que aquesta roba la recollia una empresa. 

Intervé la Sra. Sánchez qui diu que entén el que estan dient, però que creu que estan fent un 
gran problema d’una cosa que en realitat és bastant puntual, doncs es sol fer un parell de cops 
a l’any quan fas canvi d’armari, i la gent no necessita llençar cada setmana  una bossa de roba 
i, a més, és pitjor la imatge que dona la roba bruta apilada. 

Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en relació a la wifi, diu que és cert que ho portaven al seu 
programa, però que el seu compromís amb la ciutadania és el PAM que van elaborar els tres 
partits que governaven en aquell moment doncs, segons com, pot variar. Explica que hi va 
haver una empresa de gas que va fer unes enquestes, que també incloïen la fibra òptica, que 
és molt millor que la wifi, però l’empresa es troba amb inconvenients burocràtics que han fet 
que s’hagi endarrerit tot això bastants mesos, però ara s’ha desencallat. Segueix explicant que 
en breu sabran si això tira endavant o no, i que la wifi la tenen com a pla B, però prefereixen la 
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fibra òptica, doncs els solucionarà el problema bastant millor. Afegeix que el problema de la 
fibra òptica és l’obra civil,  i per això esperen a saber el resultat de tots aquests tràmits que està 
fent l’empresa, doncs aprofitar aquesta empresa els suposa un estalvi molt important. 

El Sr. Boada diu que a Reus estan posant fibra òptica aèria. 

El Sr. Salamé diu que aquí Telefònica no en posarà d’aèria, sinó que segons han dit passaran 
fibra al Palà i a Torreblanca II aprofitant que hi ha la canalització feta, però els quedarà la resta 
del municipi. 

El Sr. Boada torna a dir que Telefònica està posant fibra aèria sense canalitzar a alguns 
municipis a prop d’aquí. 

El Sr. Salamé diu que la fibra pot ser aèria o no, però s’ha de portar fins aquí, que és el més car 
de tot.  

El Sr. Boada diu que passa per aquí i arriba fins a Manresa. 

El Sr. Salamé respon que és cert i fa molts anys que es va posar, però és de Telefònica, i no la 
despleguen, perquè no és un municipi ni prioritari ni interessant per aquestes companyies 
grans, però probablement quan vegin que fan algun pas endavant amb alguna altre companyia 
o algun altre sistema els tindran aquí al segon dia. Diu que fins l’any passat portaven molts 
anys dient que l’any vinent tindríem fibra, aquest any diuen que és l’ajuntament qui està posant 
impediments, la gent reclama el seu dret de tenir Internet de qualitat al municipi i ells el que fan 
es treure-s’ho de sobre. 

El Sr. Boada pregunta si han fet gestions. 

El Sr. Salamé respon que ho acaba d’explicar. 

El Sr. Alcalde explica que h ha una empresa que vol posar gas i ells els han demanat que 
aprofitant això  posin també fibra, i estant treballant en aquesta línia, però tot això s’ha 
endarrerit perquè va sortir una concessió de Catalana de Gas o Gas Natural dels anys 60 que 
va aturar tot això, però com que l’empresa no té interès en Vacarisses queda aquesta altra 
empresa que sí que en té. Afegeix que saben que hi ha gent de Vacarisses que vol tenir gas, 
però encara n’hi ha més que vol fibra i ja que s’ha de foradar aprofitaran i posaran la fibra.  

El Sr. Gibert diu que això ho farà l’empresa i no l’ajuntament. 

El Sr. Alcalde respon que és evident que l’ajuntament no té capacitat per fer-ho i que de totes 
maneres això també s’ha de licitar. 

El Sr. Gibert pregunta si en el PAM tenen previst fer arribar la wifi al 80 % de la població tal 
com deien en el seu programa. 

El Sr. Salamé respon que sí. 

El Sr. Gibert diu que els queda poc per acomplir-ho i que haurien de pressionar a l’empresa. 

El Sr. Alcalde diu que hi ha municipis que fa 10 anys que tenen fibra i gas, i que ells ara hi 
estant treballant, i pregunta al Sr. Gibert quines gestions van fer ells pel municipi, que s’ha 
quedat enrere en moltes coses gràcies a ells. 

El Sr. Boada li diu si no recorda que ell també va està governant amb els socialistes. 



 43 

El Sr. Alcalde torna a dir que estan treballant amb aquesta empresa, cosa que no s’havia fet 
mai fins ara, i tant de bo que ells o qui vingui al darrera ho puguin aplicar, perquè serà un 
benefici per Vacarisses. Afegeix que s’estan fent gestions com no s’havien fet mai per portar 
gas i fibra. 

El Sr. Gibert felicita al Sr. Alcalde i li diu que el felicitarà més quan ho hagin aconseguit. 

El Sr. Alcalde agraeix el compliment . 
 
 
Essent les vint i dues hores i trenta 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


