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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 31 
DE MAIG DE 2018 
 
 
Vacarisses, 31 de maig 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 26 

D’ABRIL DE 2018. 
 
Sotmesa a votació 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         
 
 
 
1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVAC IÓ INICIAL DE LES 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE S UBVENCIONS 
DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L’ADQUISICIÓ DE  LLIBRES DE TEXT I 
MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC PEL CU RS ESCOLAR 2018-
2019. 
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El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència 
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’ article  55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dit Reglament al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 
de data 29 de maig de 2008. 

 
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques. En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 
179/1995 , de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals . El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a 
124.2 del  Decret 179/1995. 
 
Vist que el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i 
atorgament de subvencions ve establert a la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General 
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de 
les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25 
d’octubre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel 
curs escolar 2018-2019, el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als article 124.1 124.3 del 
Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 23 
de maig de 2018 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent  

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 

subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i 
material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2018-2019. 

 
 
SEGON.-  Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i el 

contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la 
Transparència, pel termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense 
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que es presenti cap al.legació o reclamació, esdevindran aprovades definitivament 
amb caràcter automàtic. 

 
TERCER.-  Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci 

del BOP. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que les bases responen a l’objecte i la resta de 
determinacions establertes el curs passat, amb un parell de novetats, la nova regulació del 
concepte renda per càpita familiar que el vinculen, no tant a la llar física on conviuen o estan 
empadronats els membres de la família, sinó als tutors dels alumnes i diferents situacions que 
es poden donar. Diu que no és res més que una adequació a la realitat social que tenim, com 
custòdies compartides en les que un dels tutors no conviu a la llar, però s’han de tenir en 
compte les seves rendes. En relació als percentatges de les subvencions continuen sent els 
mateixos. Els imports de subvenció també venen determinats segons les diferents demandes 
dels centres escolars per llibres i material necessari, i la dotació pressupostaria aprovada als 
pressupostos és de 38.000 € i,  pel que fa a la documentació, el que canvia és que ja no es 
demana tot el feixuc de nòmines com fins ara, sinó que es limita a la declaració de la renda. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que troben bé el canvi i suposen que la gent el rebrà amb bona 
sintonia.  
 
La Sra. Sánchez diu que també els sembla bé el canvi, sobretot per adequar-se a la realitat 
social, doncs les normatives van a remolc del que passa al carrer. Explica que s’han entretingut 
a fer alguns casos pràctics amb diferents situacions familiars, monoparentals, famílies 
nombroses... i els sembla que els criteris son adequats. 
 
El Sr. Gibert, en la línia del que s’ha dit fins ara, diu que la situació actual comporta aquests 
canvis i, com que s’han mantingut les rendes que hi havia, hi estan d’acord. 
 
Es 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         
 
  
 
1.3.-  PROPOSTA  DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIO NAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA  PER L’EXPEDICIÓ 
DE DOCUMENTS I SÍMBOLS MUNICIPALS, DE L’ORDENANÇA F ISCAL NÚM. 21, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ’ESCOLA 
BRESSOL, I DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADOR A DE LA TAXA PER 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA. 

 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Les ordenances fiscals que es proposen modificar són la núm. 9, reguladora de la Taxa  per 
l’expedició de documents i símbols municipals, on es proposa la introducció d’una nova taxa 
per la venda d’un llibre, essent modificat l’article 5 i la disposició final,  la núm. 21, reguladora 
de la Taxa  per la prestació del servei d’escola bressol, on es proposa substituir el terme 
bonificacions per reduccions a la quota,  s’estableix tarifació social determinant  les reduccions i 
el procediment per determinar la renda per càpita familiar,  i se’n veuen afectats per la 
modificació  els articles 4, 5 i la disposició final,  i la núm. 24, reguladora de la Taxa per la 
prestació del servei d’escola de música , a la qual també es proposa substituir el terme 
bonificacions per reduccions a la quota , es canvia la definició del concepte d’unitat familiar, la 
qual cosa implica modificar els articles afectats per la nova definició, essent objecte de 
modificació els articles 4, 5, 6 i la disposició final. 
 
Vist el’ informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, i verificat que, en relació a la taxa per prestació de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposa, l’import de la 
recaptació estimada per la venda del llibre no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist que l'article 22.2.d  de la Llei reguladora de les bases del règim local  atribueix al Ple la 
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple. 
 
Vistos els informes favorables de Secretaria i d’Intervenció,  i atès que la Comissió Informativa 
de Règim Interior, en sessió celebrada el dia  23 de maig de 2018 va dictaminar favorablement, 
es proposa al Ple l’adopció del següent 

A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora 

de la Taxa per expedició de documents,  així com el seu text refós. 
 
SEGON.-  Aprovar provisionalment per al curs escolar 2018-2019 i següents la modificació de 

l’ Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa  per la prestació del servei 
d’escola bressol , així com el seu text refós.  

 
TERCER.-  Aprovar provisionalment per al curs escolar 2018-2019 i següents la modificació de 

l’ Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la prestació del servei 
d’escola de música, així com el seu text refós. 

 
QUART. -  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler , a la pàgina 

Web i al Portal de Transparència de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, 
així com els textos complerts de les  modificacions,  durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en 
el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública , els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
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Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
CINQUÈ-  Els acord definitius en matèria de modificacions de les Ordenances , així com els 

seus textos refosos aprovats,  serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament i a l’eTauler.   

 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que la modificació de l’ordenança 21 es fa per incloure el preu 
d’un llibre que va sortir per la Festa Major Petita. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui, respecte les bases de l’escola de música ,assenyala que a 
partir d’anar no es parla de subvenció, sinó d’un model de tarifació social amb el que es pretén 
facilitar a les famílies la tramitació, doncs la tarifació s’aplica d’immediat si es constaten les 
rendes, i en canvi l’atorgament d’una subvenció es dilata molt en el temps. Afegeix que amb les 
noves ordenances d’Escola de Música i Escola Bressol, incideixen en el concepte de renda per 
càpita amb el sentit que comentava a l’anterior proposta dels llibres de text i material escolar, i 
per tant, també s’adeqüen aquestes ordenances a aquesta nova realitat social i també amb la 
compatibilitat amb les bonificacions per famílies monoparentals i nombroses, que fins ara eren 
incompatibles. Per acabar diu que entenen que tots aquests canvis beneficien els vilatans i 
vilatanes de Vacarisses. 
 
Intervé le Sr. Serna qui pregunta quants llibres hi ha perquè li agradaria venir a comprar-ne un. 
 
El Sr. Alcalde li respon que n’hi ha 500. 
 
Per altra banda, en relació a l’ordenança 21, el Sr. Serna diu que estan satisfets perquè també 
suposa una reducció de quota i per tant hi votaran a favor. 
 
La Sra. Sánchez diu que no tenen res a comentar. 
 
El Sr. Gibert diu que celebren que s’opti per la tarifació social també a l’escola de música, 
doncs ells sempre han dit que és el sistema més just, beneficia realment a qui més ho 
necessita i , per tant , ho veuen amb bons ulls i hi votaran a favor. 
 
Sotmesa a votació 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 DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D ’EXPEDIENT DE CANVI DE 

FINANÇAMENT, DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEME NTS DE CRÈDIT I 
CREDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB EL ROMANENT LÍ QUID DE 
TRESORERIA. 

 
 Resultant que, s'ha incoat expedient de modificació del pressupost mitjançant suplements de 
crèdits, crèdits extraordinaris i canvi de finançament tots ells finançats amb el romanent líquid 
de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 
2017. 
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Vistos els informes emesos per el Secretaria i Intervenció sobre el procediment, sobre 
l'estabilitat pressupostària i sobre la possibilitat d'utilització de l'esmentat romanent de tresoreria 
per a despeses generals, que consten a l'expedient. 

_ 
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves competències 
exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als quals no existeixen 
o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no poden demorar-se fins 
l'exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament. 

_ 
Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals, que compleix els requisits previstos a l'article 32, Disposició Addicional Sisena de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -
LOEPYSF-(prorrogada per a l'exercici 2018 pel RD-llei 1/2018) i Disposició Addicional Setzena 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, en la seva redacció donada pel RD-llei 1/2018. 

_ 
Considerant el que preveu l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i l'esmentat 
article 36.1-c) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 
de Pressupostos. 

_ 
Atès que la Comissió Informativa  de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 23 de 
maig de 2018, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent:_ 

 
ACORD 

 
 

PRIMER.-  Aprovar inicialment l'expedient de modificació per canvi de finançament segons el 
següent detall: 

 

BAIXES   

Partida Nom Import 

91310 Préstecs A Ll/T  300.000,00 € 

TOTAL   300.000,00 € 

   

ALTES   

Partida Nom Import 

87000 Romanent Líquid de tresoreria per despeses generals 300.000,00 € 

TOTAL   300.000,00 € 

 

 

SEGON.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit per suplements de crèdit 
i crèdits extraordinaris que cal finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a 
despeses general pels conceptes que es detallen a continuació: 

_ 
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ALTES EN LES APLICACIONES DE DESPESA 
 

_INV FINANCERA SOSTENIBLE ( CREDITS 
EXTRAORDINARIS) 

prog. Econ. import 

Expropiació afectació c/Ginebrer i obra i ampliació 153 60901 10.000,00 

Redacció Projecte de la farinera i Fresno 153 60901 17.000,00 

Rotonda Avda. Muriel casal 153 61900 8.000,00 

Projecte Parquing Municipal 133 62200 132.002,67 

Adquisició de mini Carregadora Bobcat 161 62301 30.000,00 

GPS 161 62400 1.000,00 

Sistemes PDA i Software 161 62600 4.000,00 
Millora canvi enllumenat  tecnologia LED - Torreblanca i 
Eixample 165 62300 62.414,43 

Adequació de l'estat dels sistemes de Reg 171 62300 10.000,00 

Escola bressol - Protecció solar  323 62300 5.000,00 

Caldera Biomasa 342 62304 36.000,00 

Formigonats pistes poliesportives Can Serra i Eixample 342 62201 12.000,00 

Punt de carrega de vehicle elèctric 1721 62300 4.000,00 

TOTAL     331.417,10 

    

DESPESA ( CREDITS EXTRAORDINARIS) prog. Econ. import 

Ordinador i altres aula formació adults 323 62600 3.000,00 

Vehicle serveis ( renting) -Kia Soul Ev 920 20400 7.680,00 

TOTAL     10.680,00 

    
INV FINANCERA SOSTENIBLE ( SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS) prog. Econ. import 

Pou Torreblanca II 161 62300 93.000,00 

Projecte i direcció del CAP 311 62200 2.000,00 

TOTAL     95.000,00 

    

DESPESA ( CREDITS EXTRAORDINARIS) prog. Econ. import 

Zona d'ombra carrer  Rossinyol 171 21000 7.000,00 

Reparació casal de la gent gran  231 21200 2.440,31 

Obres punt de vol 330 21200 3.000,00 

Programa complementari cultura 334 22609 3.000,00 

Programa per expedient e-SET  digitalització expedients  920 62600 18.000,00 

Buidatge Pous morts  1721 48003 5.000,00 

TOTAL     38.440,31 

 

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ  

Econòmica Concepte  Import 

87000 Romanent Líquid de Tresoreria per despeses generals 475.537,41 € 

TOTAL   475.537,41 € 

 
TERCER.-  Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la 

Província per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, posant a disposició del públic la 
documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran 
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examinar la documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
En cas de reclamacions, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició publica per resoldre-les. 

__ 
QUART.-  L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits 

haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província.  
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que, tal com va explicar a les comissions informatives, el 
romanent disponible de l’exercici 2017 és de 775.537,41 €,  del qual en volen destinar 300.000 
€ a amortitzar el deute pel camp de gespa, 426.000 € a projectes financerament sostenibles i 
49.000 € a despesa corrent. Explica que aquest repartiment es fa segons la formula que 
disposa la llei, que una part ha d’anar a eixugar deute, l’altre a projectes financerament 
sostenibles i la més petita a despesa corrent. 
 
Intervé el Sr. Serna qui pregunta on ubicaran la rotonda de l’Avinguda Muriel Casals. 
 
El Sr. Alcalde respon que es tracta d’adequar la rotonda que hi ha ara, no de fer-ne una de 
nova. Afegeix que estan pendent dels 150.000 € de les meses de concertació doncs,  com que 
el municipi de Vacarisses sempre havia per sota, aquest any han equilibrat l’import amb la resta 
de municipis. 
 
El Sr. Serna diu que els sembla molt bé l’adquisició de la Bobcat, i pregunta on van els GPS. 
 
El Sr. Alcalde respon que, igual que van posar els GPS a la Policia, ara el posaran a algun 
cotxe de la brigada doncs, per exemple, quan hi ha les nevades i estan traient neu, si passa 
alguna cosa no saps on son. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui informa que els GPS seran portàtils per poder-los canviar de lloc 
segons la necessitat. 
 
El Sr. Serna pregunta també pels sistemes de PDA i software. 
 
El Sr. Salamé respon que és per les lectures de l’aigua. 
 
Pel que fa a les millores en l’enllumenat de Torreblanca i l’Eixample el Sr. Alcalde diu que 
segueixen amb el canvi a leds. 
 
Torna a intervenir el Sr. Serna qui pregunta per la protecció solar de l’escola bressol. 
 
La Sra. Fuster respon que son uns tendals que s’ubicaran al pati, doncs s’havia estudiat la 
possibilitat de posar unes persianes, però per petició de la directora , si es posa un tendal aïlla 
dins i també el pati. 
 
En relació a la caldera de biomassa el Sr. Serna pregunta si es tracta del canvi de projecte. 
 
El Sr. Alcalde respon afirmativament. 
 
En relació al formigonat de les pistes poliesportives el Sr. Serna diu que li semblava que ja se 
n’havien formigonat dues. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, que només s’ha fet la del nucli i que falten Can Serra i Eixample. 
 
El Sr. Serna pregunta per la compra d’aquest ordinador per l’aula de la formació d’adults. 
 
La Sra. Fuster explica que es va fer un estudi sobre la detecció de necessitats formatives al 
municipi, es van fer entrevistes a domicilis i, finalment, consensuat i concretat amb els diferents 
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agents educatius s’ha valorat l’opció de fer un curs de preparació per a l’obtenció del grau mitjà 
i un altre per l’obtenció de l’E.S.O. Segueix dient que disposaran d’una subvenció de la 
Diputació que pràcticament assumirà el cost d’un professor o professora que estigui al càrrec 
d’aquestes sessions,  i la resta seria per diferents materials que es puguin necessitar, neteja... 
 
El Sr. Serna pregunta on s’ubicarà l’aula. 
 
La Sra. Fuster diu que al Castell, per no ser recomanable l’àmbit de l’institut donat que els 
possibles usuaris del servei poden ser jovent que no ha acabat els estudis a l’institut, i és per 
això que l’assessora de la Diputació recomana una ubicació externa. Explica que des del 
mateix institut s’intentarà fer una captació i, si realment hi ha una demanda, començarien el 
proper curs escolar. 
 
Torna a intervenir el Sr. Serna qui en relació al pou de Torreblanca II pregunta si els 93.000 € 
també inclouen la canonada. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
El Sr. Serna diu que volen tornar a deixar palès que ells no estan d’acord amb el traçat. Pel que 
fa al projecte i direcció del CAP, el Sr. Serna pregunta si és l’ampliació de la que van parlar. 
 
El Sr. Alcalde diu que els han autoritzat a fer l’ampliació fent ells el projecte,  i aquí l’inclouen. 
 
En relació a la zona d’ombra del Carrer Rossinyol el Sr. Serna pregunta si es tracta d’una zona 
d’ombra telefònica, internet... 
 
El Sr. Alcalde respon que no, que és una zona d’ombra tradicional, amb arbres, doncs una de 
les recomanacions de la UE per pal·liar el canvi climàtic és que es situïn més zones d’ombra al 
municipi. 
 
El Sr. Serna pregunta de què es tracta la reparació que s’ha de fer al Casal de la Gent Gran. 
 
La Sra. Serra respon que s’han d’arreglar humitats, canviar portes.... 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui pregunta per les obres del Punt de Vol. 
 
El Sr. Alcalde respon que al Punt de Vol s’ha d’arreglar la cuina, l’aigüera... 
 
Per altra banda el Sr. Serna pregunta pel programa complementari de Cultura que té una 
partida de 3.000 €. 
 
El Sr. Alcalde respon que es destinaran sobretot a la biblioteca i a la Festa Major. 
 
El Sr. Serna també pregunta per l’e- SET.  
 
El Sr. Salamé explica que l’e-SET és un sistema de treball que s’implanta abans de la 
digitalització, es canvia la metodologia de treball per tal que, un cop aplicat el programa , tot 
flueixi més fàcilment. 
 
El Sr. Serna pregunta pels 5.000 € del buidatge de pous morts. 
 
El Sr. Alcalde diu que després de la reunió del Ventaiol i,  com li han fet arribar altres persones, 
es veu que hi ha gent que ja no ho demanava perquè no hi havia diners. 
 
El Sr. Serna pregunta si han valorat pujar l’import de la subvenció o el deixaran en 60 € com 
fins ara. 
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El Sr. Alcalde diu que ho estan valorant perquè realment és un import molt baix. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que bàsicament estan d’acord amb tot excepte amb              
l’adquisició de la Bobcat, doncs per experiències d’altres legislatures saben que son eines que 
valen molts diners i que a la pràctica no tenen prou personal per fer-les anar. De totes maneres 
diu que això no condicionarà per res el seu vot,  doncs estan d’acord amb tota la resta. Per 
acabar diu que volen agrair que s’inclogui la proposta que va fer el PSC d’augmentar la partida 
pel buidatge dels pous morts del Ventaiol i també els agrairien que augmentessin l’import i anar 
dotant la partida,  i per tant fer la previsió per a quan hi hagi romanents. 
 
Intervé el Sr. Boada qui pregunta pel projecte de parquing, diu que vol saber que pretenen fer 
exactament. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha el projecte fet del parquing però que ara no el té, i que pot 
pujar a urbanisme quan vulgui per consultar-lo. 
 
El Sr. Boada diu que li sembla molt bé però que creu que això s’hauria d’haver fet abans de les 
obres de l’illa de vianants. Per altra banda diu que no veu gaire cosa de reparació ni 
manteniment de carrers, quan hi ha carrers que estan molt malament. Pel que fa a la Bobcat 
diu que per ell també és un trasto de màquina i no tenen personal per portar-la, igual que quan 
es va comprar la desbrossadora. Afegeix que li agradaria veure més inversió a les 
urbanitzacions, però només hi veu aquests 5.000 € pel buidatge de pous, que a més haurien de 
ser més perquè els problemes de clavegueram son molt importants. Per acabar diu que no hi 
votaran en contra però que s’abstenen. 
 
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.-  RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA  DE LA PROPOSTA DE LA 

REGIDORA D’EDUCACIÓ D’ADJUDICACIÓ EL CONTRACTE DE G ESTIÓ DEL 
SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS P ÚBLICS DE 
VACARISES 

S’ha inclòs a l’ordre del dia la proposta que es sotmet al Ple de la Corporació, sense que hagi 
estat prèviament dictaminada per la corresponent Comissió Informativa. En virtut del que 
disposa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el Ple de la Corporació n’ha de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia.  
 
Es sotmet a votació i s’aprova la seva inclusió per unanimitat dels presents. 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
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1.6.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’ADJUDICACIÓ DE L CONTRACTE 
DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS CEN TRES DOCENTS 
PÚBLICS DE VACARISSES  

 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada en data 22 de febrer de 
2018, va 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. 
 
Publicat l’anunci corresponent a la convocatòria de licitació al tauler d’anuncis i al perfil del 
contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Vacarisses en data 26 de febrer de 2018, i al 
Butlletí Oficial de la Província de data 5 de març de 2018, foren presentades les següents 
proposicions: 
 

NÚM. EMPRESA DATA PRESENTACIÓ 
DOCUMENTACIÓ 

NÚM. 
ENTRADA  

1 SODEXO IBERICA S.A. 20/03/2018 1715/2018 
2 CATALUNYA SCHOLL SERVICES S.L. 20/03/2018 1721/2018 
3 FUTUR JUST EMPRESA D’INSERCIÓ S.L. 20/03/2018 1722/2018 
4 SERVEI D’APATS S.L. 21/03/2018 1731/2018 
5 UTE E.I. L’EINA SCCL I AIGUANAF CÀTERING SLU 21/03/2018 1732/2018 

 
 
Constituïda la Mesa de contractació, en acte no públic, el dia 9 d’abril de 2018, per a la qualificació 
prèvia dels documents exigits a la clàusula 18 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que regeix la present contractació, així com la taula-resum de la clàusula 3 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, acordà donar per admeses totes les proposicions. 
 
El mateix dia 9 d’abril de 2018, la Mesa de contractació , en acte públic, va procedir a l'obertura 
del sobre núm. 2,  que havia de contenir la documentació acreditativa de les referències 
tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor,  
que acrediten els criteris de valoració establerts a la clàusula 19.2) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, i es va fer entrega de dita documentació a la tècnica d’Educació per a 
la seva avaluació. 
 
En data 16 d’abril de 2018, la Mesa de contractació, en acte públic, i un cop rebut  informe de la 
tècnica d’Educació, valorà i donar a conèixer el resultat de la valoració assignada als criteris de 
judici de valor i seguidament efectuar l’obertura del sobre núm. 3 per efectuar la valoració dels 
criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica. 
 
Atès que la valoració del  contingut de les proposicions econòmiques, tot i ser per mitja de 
fórmules automàtiques, requeria una inversió de temps substancial, es determinà  que 
s’efectuessin els càlculs pertinents pels vocals de la Mesa  secretari i interventora accidental, 
juntament amb la secretària de la Mesa, i fou  convocada novament la Mesa de contractació pel  
dia 23 d’abril de 2018, per tal que, en acte públic, en realitzés la valoració i en donés a conèixer 
el resultat. 
 
Les puntuacions atorgades per la Mesa de contractació es concreten en: 
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Núm. per 
ordre 
decreixent  

EMPRESA 

Total 
puntuació 
criteris 
avaluables 
base judici 
valor  

Total 
puntuació 
criteris 
avaluables 
fórmula 
automàtica  

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

1 
FUTUR JUST EMPRESA 
D’INSERCIÓ S.L. 27,5 55,195 82,695 

2 
CATALUNYA SCHOLL SERVICES 
S.L. 21 52,397 73,397 

3 SERVEI D’APATS S.L. 22 49,434 71,434 

4 SODEXO IBÉRICA S.A. 11,5 57,519 69,019 

5 
UTE E.I. L’EINA SCCL I AIGUANAF 
CÀTERING SLU 22 45,625 67,625 

 
 
 

En conseqüència els membres de la Mesa de contractació, segons Acta del dia 23 d’abril de 
2018,  elevaren a l’òrgan de contractació, el Ple de la Corporació, la proposta d’adjudicació del 
contracte a FUTUR JUST EMPRESA D’INSERCIÓ S.L en estimar que es qui havia presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Vist que tanmateix fou requerida l’esmentada empresa per a que presentés, dins del termini de 
deu dies hàbils, la documentació establerta en la clàusula 26 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars regulador del contracte i l’article 151.2 del TRLCSP, l’ha presentat i 
ha constituït la garantia definitiva, per import de 41.906,26 euros, mitjançant certificat 
d’assegurança de caució núm. 4.194.018, d’Atradius Crédito y Caución,SA de Seguros y 
Reaseguros. 
 
Vist el què disposen els articles 151.3 i 151.4 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
 
Vist que en virtut del que disposa la disposició addicional segona del TRLCSP la competència 
per a la present contractació correspon al Ple de la Corporació. 
 
 

ACORD 
 

 
PRIMER.-  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de la gestió del servei de 

MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE 
VACARISSES, en la modalitat de concessió,  a la societat FUTUR JUST 
EMPRESA D’INSERCIÓ S.L, d’acord amb l’oferta presentada i pels preus 
unitaris següents: 
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- A.1) Oferta econòmica dels preus dels menús i del s ervei de berenar i fruita a mig 

matí  
 

Centres educatius  Import preu 
unitari  (IVA 
exclòs)  
Preu net  àpat  

Import  
IVA tipus  
10% 
àpat  

Import preu unitari 
(exempt d’ IVA)  
Preu  net servei  atenció 
directa alumnat  

Import TOTAL 
preu unitari  
servei escolar de 
menjador (IVA 
inclòs)  

Escola Pau Casals    
Escola Font de l’Orpina 
Usuari permanent.  

 
2,707 € 

 
0,271 € 

 
2,976 € 

 
5,95 € 

Escola Pau Casals   
Escola Font de l’Orpina 
Usuari esporàdic.  

 
2,966 € 

 
2,297 € 

 
3,264 € 

 
6,53 € 

Escola Bressol El Cuc  
Escola Bressol El Xic  
Usuari permanent  

 
2,191 € 

 
0,219 € 

------  
2,41 € 

Escola Bressol El Cuc  
Escola Bressol El Xic  
Usuari esporàdic  

 
2,191 € 

 
0,219 € 

------  
2,41 € 

 
 

Centres educatius  Import preu unitari (IVA 
exclòs)  
Preu  net   servei berenar-
fruita mig matí  

Import  IVA 
tipus  
10% 
berenar-fruita  

Import TOTAL preu unitari  
servei berenar-fruita mig 
matí (IVA inclòs)  

Escola Bressol El Cuc  
Escola Bressol El Xic  

0,864 € 0,086 € 0,95 € 

 
- A.2) Oferta econòmica del cost del servei de vetl ladores.  
 

Centre escolar  

Import 
unitari 
hora 
vetlladora  

Escola Pau Casals  
Escola Font de 
l’Orpina      15,40 € 

 
 

- A.3) Oferta econòmica del cost del servei de monito res de reforç a les escoles 
bressol.  

 

Centre escolar  

Import 
unitari 
hora 
monitore
s de 
reforç  

Escola Bressol El 
Cuc Escola Bressol 
El Xic  15,40 € 

 
 

- B.1) L’ús d’aliments amb certificació ecològica.  
 



 14 

Productes amb certificació ecològica dels quals es farà ús, com a mínim, un cop per setmana, 
durant tot el curs escolar. El producte serà  l’ingredient principal del plat.  
 
Fruita 
Carn (pollastre, gall d’indi, vedella o porc) 
Làctics 
Ous 
Patates 
Verdures i hortalisses (enciam, tomàquet, mongeta verda, coliflor, bròquil, pastanaga, espinacs o 
bledes, cols brucel·les) 

 
- B.2) Proposta de gestió de cobrament als usuaris.   
 

Cobrament de rebuts a més vençut.  
 
 
- B.3) Ús d’aigua mineral embotellada diàriament, p er a tots els usuaris del 
servei de menjador durant l’àpat.  
 

Diàriament l’aigua mineral embotellada necessària per l’acompanyament de l’àpat de cada 
comensal.  

 
- B.6) Les millores que s’introdueixen en el servei . 

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

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

 
TERCER.-  Notificar aquest acord a la resta de licitadors en virtut del què disposa l’article 

151.4 del TRLCSP. 
 
QUART.-  Publicar el present acord al perfil de contractant de la pàgina Web de 

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

 
CINQUÈ.-  Disposar que la formalització del contracte es publiqui, en un termini no 

superior a 48 dies naturals, al  Butlletí Oficial de la Província i al perfil de 
contractant, i al Registre Públic de Contractes de Catalunya. 

 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que en el Ple del passat dia 22 de febrer ja es va 
aprovar  l’expedient ordinari de contractació de gestió del servei de menjadors escolars               
dels centres docents públics de Vacarisses i després es va fer la convocatòria de licitació a la 

 
1. A les Escoles Pau Casals i Font de l’Orpina aportació un cop per setmana 
d’una peça de fruita de temporada fora del menú als usuaris fixes del servei 
de menjador(esmorzar). 
2. Aportació cada curs escolar, d’una xocolatada a cada centre on es dugui a 
terme el servei de menjador (la xocolatada estarà composta per xocolata 
desfeta i melindros per tots els alumnes, així com tovallons de paper, gots i 
culleres de plàstic). Cada centre determinarà la data de la xocolatada. 
 
3. Descompte  d’un 3% al preu del menú al 2n, 3er o 4rt germà, en els cas 
d’usuaris fixes de les escoles Pau Casals i Font de l’Orpina. 
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qual es van presentar les cinc empreses de la proposta i, amb les puntuacions atorgades per la 
Mesa de Contractació i previ informe tècnic al respecte, es va adjudicar la licitació a l’empresa 
FUTUR JUST EMPRESA D’INSERCIÓ S.L., que és l’antiga empresa  +Més Eficiència Social 
,que és l’empresa que ha gestionat els menjadors fins ara. 
Explica que l’oferta que els planteja l’empresa suposa unes aportacions molt més favorables 
pels usuaris, amb un preu més favorable provocat per la competència entre les diferents 
empreses, l’ús d’aliments amb certificació ecològica almenys un dia per setmana sent 
l’ingredient principal del plat, tant en la fruita com la carn, els làctics, els ous, les patates i 
verdures i hortalisses. 
Per altra banda diu que els rebuts es passaran a cobrar a mes vençut, que era una de les 
peticions recurrents a les comissions de menjador, i serà obligatori l’ús d’aigua mineral 
embotellada diària per a tots els usuaris,  i altres millores com l’aportació d’una peça de fruita 
un dia a la setmana fora del menú, l’aportació d’una xocolatada a cada centre i un descompte 
d’un 3% al preu del meu en el cas de germans d’usuaris fixes. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que estan d’acord, doncs l’empresa és la mateixa que fins ara i a 
més hi ha millores. 
 
La Sra. Sánchez diu que també els sembla bé i que la competència deu ser bona, perquè els 
ha fet afavorir el preu. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui pregunta si l’amortització pendent de l’equipament l’assumirà 
l’empresa com fins ara. 
 
La Sra. Fuster respon que sí, que no canvia res. 
 
El Sr. Gibert diu que el preu, que passa de 6,20 € a 5,95 €, està molt bé, però s’haurà de 
controlar molt que no baixi la qualitat o la quantitat, doncs això aniria en detriment del servei. 
 
La Sra. Fuster diu que fins ara els problemes han estat més de gestió que no pas de la qualitat 
ni quantitat del menjar, perquè per part de les coordinadores del servei sempre els insisteixen 
que els nens poden repetir, però amb la gestió si que s’hi ha d’estar al darrera, per això tenen 
la comissió de seguiment i les AMPA. 
 
El Sr. Gibert pregunta si la proteïna vegetal es deixa de banda. 
 
La Sra. Fuster respon que els menús es fan en funció de la piràmide d’alimentació aprovada 
per la Generalitat, la qual inclou també la proteïna vegetal. 
 
El Sr. Gibert pregunta si l’empresa és la mateixa que fins ara, però  no es la mateixa a la que 
se li va adjudicar en un inici, que era + Més Eficiència, doncs hi va haver un canvi entremig. 
 
La Sra. Fuster respon que així és, diu que la marca era Fundació Futur i ara és Futur Just 
Empresa d’Inserció S.L. 
 
Es 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       
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1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNCIPALS ERC-AM  , MV-E, UIPV, PSC-CP I 
VpV, DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA 
REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE  LA 
HUMANITAT, DE LA UNESCO 

 
 
Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la candidatura de la 
sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la 
UNESCO. 
 
Atès que la sardana encarna els valors e comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un símbol de la 
identitat catalana. 
 
Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre país. 
 
Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la diversitat cultural 
i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament sostenible. 
 
Per tots aquests motius, tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses proposen 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.-  Manifestar el seu suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa 

del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i ala Confederació 

Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa. 
 
TERCER.-  Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui diu que aquesta proposta ha estat iniciativa de la Confederació 
Sardanista de Catalunya i agraeix a tots els grups que s’hi han adherit. A continuació llegeix els 
acords de la moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui vol manifestar la satisfacció de que es doni la importància que 
es mereix la sardana, i pugui ser a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat. 
 
El Sr. Serna diu que a ells els agradaria saber ballar-ne. 
 
El Sr. Casas respon que hi ha una entitat veïnal que fa un curs. 
 
La Sra. Sánchez diu que troba molt bé que puguin fer mocions de consens i que tot el que sigui 
defensar la nostra terra ha d’anar endavant. 
 
Es 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       
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1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNCIPALS ERC-AM , MV-E, UIPV, PSC-CP I 
VpV, DE SUPORT A LA CURSA DE LA CAMPANA DE VACARISSES. 

 

La Cursa de la Campana prepara enguany la seva 11a edició com a cursa de muntanya, 
sumant-hi la 5a edició de la Mitja Marató Cursa de Muntanya de Vacarisses i la 4a edició de 
La Campaneta, cursa infantil de muntanya. Són ja més de 10 anys promocionant i donant  a 
conèixer Vacarisses dins l'àmbit esportiu i del món de les curses. 

La participació ha anat creixent any rere any, amb més de 800 participants el passat 2017, 
coincidint amb el 10è aniversari d’aquesta cursa, sent una de les activitats amb més visitants    
de fora del nostre municipi. 

A part de donar a conèixer Vacarisses, aquesta cursa ha aconseguit fer promoció del comerç 
local, tant per la despesa  directa que realitza  l'organització de la cursa, com  la despesa que  
tant els participants com els acompanyants d'aquests fan als comerços, el dia de la cursa. 

Atès que la cursa de la Campana ha tingut una molt bona valoració,  justificada en gran part  
pels participants a les diverses xarxes socials i el reconeixement de les federacions 
esportives. 

Atès que des de fa ja molts anys, a moltes ciutats i països, s'ha deixat de valorar el turisme 
únicament relacionant-lo amb el tema de visitants culturals, si no que s'ha obert a  altres 
activitats i esdeveniments, sent uns d'ells els de caràcter esportiu, vinculat a competicions de 
diferents àmbits, com les curses de muntanya. 

Atès que en tenim un clar exemple, amb la celebració de la DRAC RACE que s'organitza a 
Terrassa, pel Centre Excursionista de Terrassa, dins del Parc Natural de Sant Llorenç de 
Munt, on tenen el suport directe de "Terrassa Turisme" ens de l'Ajuntament de Terrassa i de 
"Turisme Vallès Occidental" 

Atès que el Vallès i sobretot els municipis dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l'Obac com Vacarisses, tenen potencial per esdevenir un pol d’atracció significatiu de visitants 
i turistes amb un clar objectiu de créixer, a través de esdeveniments especialitzats com 
aquesta cursa de muntanya. 

 

Per tot l'exposat anteriorment tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses 
proposen l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 

PRIMER.-  Donar suport a la Cursa de la Campana com a esdeveniment de promoció del 
nostre municipi, tant a nivell esportiu com turístic, i col·laborar en la seva 
difusió. 

SEGON.-   Donar suport a les entitats  i grups  del municipi encarregats d’organitzar la 
Cursa de la Campana i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al 
bon desenvolupament de les activitats programades. 

TERCER.-  Traslladar aquest acord a les entitats organitzadores de la Cursa de la 
Campana i a   la resta d'entitats i associacions veïnals del municipi. 

QUART-.  Publicar aquest acord a la web i al Terme. 

 

Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que aquesta moció té l’origen en una moció 
presentada per U.I.P.V. que demanava donar suport i fer una sèrie d’actuacions envers 
aquesta cursa lligades també al tema turístic, però que en aquell moment es va decidir deixar-
la sobre la taula i ara, un cop refeta i consensuada amb l’entitat que organitza la cursa, s’hi 
adhereixen tots els grups municipals. 
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A continuació llegeix els acords de la moció. 

Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que la cursa ha arribat a l’onzena edició i que, per tant, 
s’han de felicitar perquè va començar que semblava una tonteria i ara està implantada, no 
només a Catalunya, sinó a tot Espanya, cosa que potser dona un altre caire al poble i al seu 
comerç. 

Intervé la Sra. Ríos qui diu que s’han de felicitar per haver estat capaços de consensuar la 
moció, doncs és una activitat que els ha representat molt a tots, i a tots els grups els ha tocat 
en un moment o altre tenir la responsabilitat de la regidoria de l’organització,  i li han donat tot 
el suport que es mereix. 

El Sr. Gibert diu que també estan molt satisfets de que hi hagi hagut consens entre totes les 
forces, doncs es tracta d’una cursa important que ha arribat a tenir molt nom i mou moltíssima 
gent concentrada en un matí. Diu que tot i que s’han hagut de canviar els acords perquè no es 
podia aprovar amb el contingut inicial, celebren que s’hagin mantingut els atesos. Per acabar 
diu que s’han de felicitar tots plegats i que la propera edició d’aquest cap de setmana serà 
també un èxit. 

Es 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       
 

 

 
 
2.- SOBREVINGUTS.  
 
No n’hi ha. 
 
3.-  PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPO RATIVA 
 
3.1.-  DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 23 D’ABRIL DE 2018 I EL 2, 7, 14 I 21 DE 
MAIG DE 2018. 

 
             Es dona compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern 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 137/2018, de 20/04/2018, al 178/2018, 
de 24/05/2018), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 16/2018, de 27/04/2018, al 21/2018, 
de 21/05/2018), (Serveis Municipals, del 21/2018, de 20/04/2018, al 26/2018, de 
10/05/2018), (Sanitat i Consum, del 23/2018, de 26/04/2018, al 27/2018, de 
23/05/2018), (Urbanisme, del 27/2018, de 23/04/2018, al 35/2018, de 22/05/2018), 
(Industria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, del 6/2018, de 07/05/2018, al 
8/2018, de 17/05/2018), (Esports, del 12/2018, de 06/04/2018, al 16/2018, de 
23/05/2018), (Educació, del 11/2018, de 4/05/2018, al 14/2018, de 14/05/2018), (Acció 
Social, Cooperació i Solidaritat, del 25/2018, de 2/05/2018, al 34/2018, de 21/05/2018), 
(Cultura, Festes i Patrimoni, del 13/2018, de 23/04/2018, al 20/2018, de 18/05/2018), 
(Participació Ciutadana, del 4/2018, de 26/04/2018, al 5/2018, de 4/05/2018), 
(Comunicació el 4/2018, de 4/05/2018). 
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            Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
3.3.-   DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL . 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1 72/2018, DE 21 DE MAIG 

DE 2018, PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSU POST DE 
L’EXERCICI DE 2017.DECRET DE L'ALCALDIA NUM.  172/2 018 

 
Considerant que l’article 191.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el Pressupost 
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de 
Desembre de l’any natural corresponent. 
 
Considerant que el mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i liquidades no 
satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de 
desembre configuraran el romanent de tresoreria i que la seva quantificació haurà de realitzar-
se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que 
reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o 
impossible recaptació. 
 
Considerant que l’article 93.2 del Reial Decret 500/1990, estableix que com a conseqüència de 
la liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els 
romanents de crèdit i el romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 
105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
Pressupostos que ens ocupa. 
 
Considerant que l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, la Intervenció municipal elevarà al Ple 
un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local. L’informe 
s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos a l’article 191.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
Vistos l’informe emès per la Secretaria General i els de la Intervenció Municipal sobre la 
liquidació del Pressupost Municipal i sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent. 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER.-  Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2017 en els termes 

que consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat als informes de la 
Secretaria General i de la Intervenció Municipal, les dades de la qual més 
significatius són: 

 
 
 
 

Pressupost de despeses:   
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Despeses pressupost corrent   
Pressupost inicial de despeses 7.898.361,11 

Modificacions de despeses 2.926.227,47 

Pressupost def. de despeses 10.824.588,58 

Despeses Autoritzades 9.007.528,96 

Despeses compromeses 8.666.813,40 

Obligacions reconegudes 8.390.538,66 

Pagaments ordenats 7.723.141,02 

Pagaments realitzats 7.722.791,28 

Pendent de pagament 667.747,38 

Obligacions pendent de pagament al final 667.747,38 

  

Despeses pressupost  exerc. Tancats   
Obligacions reconegudes pendents a l’inici 1.013.553,96 
Baixes /Modificacions  0 

Pagaments realitzats 995.224,35 

Obligacions reconegudes pendents al final 18.329,61 

  

Total obligacions pendents de pagar 686.076,99 
 
 
 
Pressupost d’ingressos: 
 

Ingressos  pressupost corrent   
Pressupost inicial d'ingressos 7.898.361,11 

Modificacions d'ingressos 2.926.227,45 

Pressupost def. d'ingressos 10.824.588,56 

Drets reconeguts 9.069.487,25 

Drets anul·lats 76.387,59 

Devolució d'ingressos 20.280,88 

Recaptació neta 8.090.478,52 

Drets pendents de cobrament 902.621,14 

  

Ingressos pressupost  exerc. Tancats   
Drets pendents de cobrament a inici de 
l’exercici 

2.727.490,40 

Baixes /Modificacions  225.726,08 

Cobraments realitzats 1.426.835,22 

Drets reconeguts pendents de cobrament al 
final 

1.074.929,10 

  

Total drets pendents de cobrar 1.977.550,24 
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Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
Resultat pressupostari       

  Drets Rec. Net  
Oblig. Rec. 

Net Total 
Operacions corrents (Cap 1 a 5) 8.416.184,44 7.539.846,21   
Altres no financers (Cap 6 i 7) 21.934,80 172.970,45   
Total no financer 8.438.119,24  7.712.816,66 725.302,58 
Actius financers  (Cap.8) 0 0   
Passius financers (Cap.9) 0,00 314.550,41   
Resultat no ajustat 8.438.119,24  8.027.367,07 410.752,17 
Crèdits gastats finançats amb Romanent  910.832,21 
Desviació de finançament negativa de l' exercici  60.115,19 
Desviació de finançament positiva de l' exercici  222.562,29 

Resultat pressupostari ajustat     1.159.137,28  

 
 
Romanent de tresoreria:  

Romanent de tresoreria  Ex. Anterior  Ex. Actual 
Pendent de cobrament de pres. (Ex. Actual i 
Anteriors) 2.727.490,40 1.977.550,24 

Pendent de cobrament N.P 440.271,28 451.252,71 

 -Ing. Pendent de pagament 18.163,84 17.724,82 

Pendent de cobrament net 3.149.597,84  2.411.078,13 
Pendent de pagament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 1.013.553,96 686.076,99 

Pendent de pagament N.P. 842.401,87 835.899,56 

 -Pag. Pendents d'aplicar 100,38 0 
Pendent de pagament net 1.855.855,45  1.521.976,55 
Fons líquids 1.842.160,50 2.622.822,57 
Romanent previ 3.135.902,89 3.511.924,15 
 -Prov. Insolvències 1.028.813,86 905.844,71 

Romanent amb finançament afectat 201.056,79 285.896,99 

Romanent per despeses generals 1.906.032,24 2.320.182,45 
D.P.A  100,38 100,38 

Romanent ajustat 1.905.931,86 2.320.082,07 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
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3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
 
• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del 
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del 
deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i 
del límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
Per tant,  
 

RESOLC: 

 

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 
 

2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
 

3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que l’altre dia es va crear la Xarxa d’Escoles Bressol 
de Catalunya a la que hi van assistir com a convidats la regidora i ell mateix, doncs Vacarisses 
és un dels cinc municipis que ha fundat aquesta xarxa. Comenta que van agafar municipis 
grans, mitjans i petits i han tingut la sort de que els convidessin pel fet de cobrir el 100 % de les 
places de les escoles bressol i les escoles públiques. 
 
Pel que fa a les dades de l’atur diu que aquest mes ha pujat en 4 persones, situant-se en una 
taxa del 12,1 %, que és una mica superior a la mitja comarcal. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Garrido qui pregunta per les darreres pluges al municipi. 
 
El Sr. Alcalde respon que les dades del Ventaiol son de més de 100 litres per m². 
 
El Sr. Garrido diu que vol manifestar la seva alegria pel fet que ningú hagi pres mal, i demana 
que tot el que es va senyalitzar es tregui un cop pugui treure’s. Per altra banda, adreçant-se a 
la Sra. Fuster, li pregunta perquè l’autobús que es posa per la festa del Medi Ambient no arriba 
al Ventaiol. 
 
La Sra. Fuster li respon que ho han fet de la manera que pel circuit els ha recomanat l’empresa. 
 
El Sr. Garrido diu que si promocionen alguna cosa tothom hauria de tenir les mateixes 
oportunitats. 
 
La Sra. Fuster respon que el municipi és dens i pel pressupost i extensió no poden fer un altre 
circuit, però es va parlar i es va tenir en compte. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui pregunta per les obres de l’illa. 
 
Per altra banda demana que acabin de netejar la vorera de la carretera d’Olesa. 
 
Adreçant-se a la Sra. Fuster li pregunta per la franja de protecció i quines previsions hi ha. 
 
En relació a la franja la Sra. Fuster diu que contínuament està amb contacte amb la Sra. Elena 
Tomás, supervisora de l’execució de la franja, i segons li ha comentat van a bon ritme, s’ha 
recomanat repassar la densitat de les alzines i s’afegirà una quarta colla a les tres que operen. 
Afegeix que avui havien de treure els troncs de pins que no estaven tallats amb un tractor. 
 
El Sr. Serna pregunta si el termini per acabar-la és el dia 30 de juny. 
 
La Sra. Fuster respon que sí.  
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui , en relació a les obres de l’illa,  explica que la documentació 
de la que es disposa a l’ajuntament sobre les canonades de l’aigua es escassa, com ja van dir 
en un principi de les canonades de fibrociment no hi ha cap documentació i l’informació que 
tenía Serveis Tècnics de les del carrer Pau Casals tampoc és correcta, i tot això ha fet que les 
obres vagin més lentes del que estava previst. 
 
El Sr. Serna pregunta si veient el ritme d’execució tenen data de finalització. 
 
El Sr. Casas respon que la previsió era acabar la setmana de l’11 de juny però segons la 
Direcció executiva de l’obra s’endarrerirà un parell de setmanes donat aquests problemes 
tècnics que ha comentat,  i que s’està mirant d’evitar el màxim possible els talls d’aigua als 
veïns. 
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El Sr. Serna pregunta si s’ha provocat problemes a algun veí. 
 
El Sr. Casas respon que en algun moment puntual s’ha punxat alguna canonada d’entrada i  
s’ha hagut de reparar, deixant algun veí un parell d’hores sense aigua, però per sort res 
alarmant. 
 
Torna a intervenir el Sr. Serna qui pregunta quan es farà la vorera. 
 
El Sr. Salamé respon que en breu estarà feta. 
Intervé la Sra. Sánchez qui pregunta per les inscripcions al Casal d’Estiu. 
 
La Sra. Fuster respon que tenen pràcticament el mateix numero d’inscrits que l’any passat i que 
ja li farà arribar les dades concretes. 
 
Per altra banda la Sra. Sánchez pregunta per la nova empresa que ha obert a la nau de l’antiga 
Faibal. 
 
La Sra. Serra respon que fan motlles i maquinària per fer formatges. 
 
La Sra. Sánchez diu que vol fer un prec per demanar que netegin amb diligència les pintades 
que estan apareixen a les calçades, siguin del signe que siguin, sobretot perquè això els costa 
diners a tots i que no tornin a entrar en la dinàmica de la guerra de llaços i banderes. Diu que 
els llaços no malmeten res, però les pintures als paviments costen de netejar i generen una 
despesa innecessària. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui, en relació a les pluges del dia anterior, diu que van superar 
amb escreix els 100 litres per m² i que va provocar una cascada impressionant al torrent de la 
Bruixa. A més, sota el pont d’accés a Can Franc que permet anar a la Creu, s’ha acumulat una 
gran quantitat de graves i terres en el caixó de formigó, per tant cal que s’hi faci alguna 
actuació per tal que no es converteixi en un cau d’insectes degut a l’embassament que hi 
quedarà. Afegeix que si es traguessin les graves es podrien aprofitar per escampar-les al camí 
que fan servir els excursionistes per anar a Montserrat per sota de la riera del Palà. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que, un cop consultat el projecte del camp de gespa, ha vist que el 
sistema que s’ha triat és el fer-lo sobre de terra, i pregunta perquè s’ha triat aquesta opció i no 
l’asfalt, i si han consultat els problemes que pot tenir un camp de futbol sobre terra o sobre 
asfalt. Segueix dient que en el seu dia es va dir que els camps de futbol sobre terra tenien 
problemes d’assentaments. 
Per altra banda diu que s’ha assabentat de que s’està fent el projecte de La Creu i pregunta si 
s’està fent com a La Coma, és a dir, clavegueram i capa d’asfalt. 
 
El Sr. Alcalde respon que el projecte de La Creu s’està fent com ha dit el Sr. Boada, amb algun 
afegit més. 
 
El Sr. Boada diu que fan servir el sistema de La Coma quan en el seu moment no els va 
semblar bé. Afegeix que no tenen informació, doncs saben que es vol fer el projecte del Fresno 
i el de la Farinera, però no saben com volen fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde respon que el del Fresno ja li van explicar, van anar a la Diputació a demanar si 
les urbanitzacions petites es podien urbanitzar sense haver de posar col·lectors per abaratir 
l’obra, doncs és en la línia que va la nova llei d’urbanisme. Segueix dient que la Diputació els 
va dir que sí, que ells es posarien en contacte amb l’ACA , que ja ho han fet, i que parlarien de 
les 4 urbanitzacions petites que tenen, doncs si es poden fer amb depuradora enlloc de 
col·lector abarateix i facilita l’obra. 
 
El Sr. Boada explica que a Rellinars hi ha l’urbanització El Planet que és molt gran i tenen el 
projecte de construir una depuradora, que només que la baixessin una mica es podria fer servir 
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també  a La Farinera. Afegeix que al Fresno no saben que volen fer i que els agradaria saber-
ho. 
 
El Sr. Alcalde explica que això ho han posat aquí com a previsió, doncs estan a l’espera que 
els diguin si es pot fer o no. 
 
Intervé el Sr. Casas qui explica que durant aquest mes la Diputació demanarà la informació a 
l’ajuntament, després de posar-se en contacte amb l’ACA i amb Direcció General d’Urbanisme, 
per fer un estudi per saber l’opció més còmode, pràctica, que faciliti el tractament de les aigües 
residuals i abaratir costos als veïns. 
 
El Sr. Boada diu que el problema que hi veu és que el manteniment de la depuradora anirà a 
càrrec dels veïns, i s’ha de pagar el cànon a la Generalitat, que no té bonificacions. 
 
El Sr. Alcalde diu que això no té perquè ser així i això és el que han de parlar i acordar. Afegeix 
que això és com el tema de les franges que les haurien de pagar els veïns i les paga 
l’ajuntament. 
 
El Sr. Serna diu que ho paguen els veïns. 
 
El Sr. Alcalde respon que evidentment tot ho paguen els veïns, però cada nucli habitat s’hauria 
de fer la seva franja, una altra cosa és que l’ajuntament ho faci subsidiàriament i ho paga. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui, en relació al que ha dit el Sr. Boada de la depuradora de la 
Farinera, val la pena informar-se’n, doncs si es pogués connectar allà també s’abaratiria el cost 
al repartir-se entre més veïns. 
 
El Sr. Casas diu que el que és evident és que si l’ACA té aquest projecte, en el moment que es 
parli amb ells es posarà sobre la taula, però és un tema molt incipient i encara s’han de posar 
en contacte amb ells. 
 
En relació al camp de futbol el Sr. Casas diu que a conseqüència del geotècnic que es va fer 
inicialment l’assentament que donava era important, però quan el geotècnic va arribar a partir 
de 5 metres van veure un problema d’un corrent d’aigua, doncs quan plou i s’acumula surt per 
sota. Segueix dient que ,amb aquest problema, tot i ficar formigó no s’asseguraven que fos 
prou estable per no provocar problemes amb el temps, i és per això que la proposta que els 
han fet és fer un llit de graves en el qual hi ha uns drenatges que el que fan és eliminar tant 
l’aigua de pluja com la que surt de sota terra, per assegurar l’estabilitat del camp. 
 
El Sr. Boada diu que el camp s’ha de regar i que, per tant, portaran encara més aigua a la zona 
dels drenatges Diu que a més els drenatges son estancs i la terra no ho és, per tant no hi haurà 
una impermeabilització del camp, com hi hauria amb un asfalt i uns canals perimetrals amb 
pendent que recollirien les aigües. 
 
El Sr. Casas diu que l’enginyeria que ha fet el projecte ja n’ha fet 4 o 5 d’aquest estil i funcionen 
molt bé, en concret el que van fer a Torelló tenia el mateix problema i després de sis o set anys 
no ha donat cap problema, és per això que s’ha decidit fer-ho així.  
 
El Sr. Boada diu que si no hi ha assentaments dubta que això sigui així , però si ho diuen els 
tècnics... 
 
Intervé el Sr. Gibert qui comenta que el darrer Ple els van demanar per les terres de la parcel·la   
de l’avinguda Muriel Casals i els van dir que eren provisionals, però encara son allà. 
El Sr. Casas diu que l’empresa que havia de fer-ho ha tingut una feina imprevista i no ho ha 
pogut fer tot , i que la intenció era que ja no hi fossin. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que de totes maneres s’hi pot abocar terres, el que no es pot fer és 
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abocar runa, que és el que van fer ells. 
 
El Sr. Gibert diu que ells no aniran als mitjans de comunicació, de moment, però que es 
passarà per allà per veure si és cert que no hi ha runa. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells no n’han fet cap d’il·legalitat, només han abocat terra en un lloc que 
sí que s’hi pot abocar i que, a més, la trauran,  per tant no té res a veure amb el que van fer 
ells.  
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que durant les obres de Torreblanca ells van tirar runa a la zona de 
protecció de paisatge i els van denunciar. 
 
El Sr. Alcalde diu que d’aquesta manera ja estan empatats. 
 
El Sr. Boada diu que el que no pot ser és que no sàpiguen que a l’abocador s’estan abocant 
terres a una zona de protecció i ara ho han aturat passats dos mesos. 
 
En relació a les obres de l’illa de vianants el Sr. Gibert diu que en el passat ple els van demanar 
que senyalitzessin la zona de la caseta i del contenidor, i que tot i que han vist que el 
contenidor està en un altre lloc, al carrer de la Torrota, segueix sense senyalitzar, en un tram 
que tot i haver obres hi ha moviment de persones i vehicles. A més, la zona de la caseta 
segueix també sense senyalitzar-se ni tant sols de nit. És per tot això que demana que la 
Direcció Tècnica es posi les piles, doncs és un perill el que tenen allà, adreçant-se a l’equip de 
govern els pregunta si ells ho permetrien si qui fes les obres fos una empresa privada. 
 
Per altra banda, el Sr. Gibert diu que per la Festa Major Petita, la nit de divendres, que es feia 
una festa al Punt de Vol, hi va haver un soroll insuportable durant tota la nit, doncs es fa la festa 
a un lloc molt tancat i que ressona, a més, a part de la música sempre hi ha moviment de joves 
que fan la seva festa per l’entorn fins les sis de la matinada. Pregunta quin control porta 
l’ajuntament en aquestes festes, si es controlen els decibels i horaris permesos per llei, més 
que res per si algun veí es vol queixar i trucar a la Policia saber a quina hora s’hauria d’haver 
acabat la festa. 
També pregunta quants efectius policials hi havia per controlar, no només la festa, sinó tot 
l’entorn de joves que es fan la seva festa particular i no deixen descansar el veïnat. 
Demana que quan es torni a fer una altra festa es controlin els decibels que marca la llei i es 
controlin els horaris i s’exigeixi que es compleixin. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que ell ha estat regidor de 
Cultura i per tant sap que hi ha uns horaris marcats per la Generalitat, però que hi ha uns dies 
en concret que l’ajuntament pot permetre que aquest horari s’allargui, per exemple a les 
revetlles i festes majors. Afegeix que l’horari permès és fins a les 5, però al ser festa major ... 
pel que fa al lloc a ell li sembla que és adequat. 
 
El Sr. Gibert diu que a ell mateix la Policia li ha dit que el lloc on fan la festa no és adequat, per 
tant, hauria de parlar amb el Sergent que ja li dirà. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta al Sr. Gibert on feia ell les festes majors. 
 
El Sr. Gibert respon que les feia a la pista. 
 
El Sr. Alcalde li diu que si parla amb la Policia li diran que és un lloc molt inadequat, igual que 
aquí, però tenen els espais que tenen. Afegeix que els decibels no s’han controlat mai i les 
festes majors sempre s’han fet a llocs inadequats, perquè si es miren totes les mesures de 
seguretat no es poden fer enlloc, ni a la Fàbrica. Segueix dient que l’ànim no és molestar a la 
gent, sinó fer festa major, i és evident que als que no hi participen se’ls molesta i als que hi 
participen també. Posa d’exemple que a Terrassa, per Festa Major, la gent que viu a la zones 
on es fan festes, aquells dies marxen, perquè les molèsties son danys col·laterals pel fet de fer 
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la festa major, igual que es talla el trànsit i hi ha gent que s’enfada perquè fins i tot aquell dia 
vol arribar fins a casa seva. 
Per acabar diu que la legislació marca uns horaris, però permet als ajuntaments en unes dates 
en concret, com revetlles i festes majors, allargar-lo fins les 5 o les 6. 
Pel que fa als joves, diu que hi ha actuacions de la Policia, en aquest cas van ser 4 o 5,  i a 
més,  des de que hi son ells es posen controladors als accessos, hi ha Protecció Civil.... però el 
que no poden fer es anar a totes les les places, racons i raconets. Per acabar diu que fins i tot  
s’ha sancionat a gent. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que a Terrassa no hi ha cap festa que duri fins les 6 del matí, 
només a Vallparadís, però allà no es molesta com es molesta aquí. 
 
El Sr. Alcalde respon que les molèsties son les mateixes però que es tracta de moments 
puntuals no habituals, a més els demana que deixin de criminalitzar el jovent. 
 
El Sr. Gibert diu que això ell no ho ha dit, que ells estan d’acord en que es faci la festa, però no 
en que es faci un concert amb un volum brutal i que no es controli l’entorn. Adreçant-se al Sr. 
Alcalde li diu que això és responsabilitat seva com a alcalde i com a regidor de Seguretat 
Ciutadana i li explica que no es va poder dormir ni una hora, cosa que no pot ser. Segueix dient 
que els decibels s’han de controlar i que els joves que fan uns crits indignes també , i que tant 
una cosa com l’altre son responsabilitat de l’alcalde. 
 
El Sr. Alcalde respon que per molt que s’enfadi, tot això ja ho estan fent. 
 
El Sr. Gibert diu que no és cert, perquè el descontrol d’aquest cap de setmana ha estat 
vergonyós,  i com a mínim quan alguna cosa no funciona el que han de fer és acceptar-ho, 
doncs no son perfectes. 
 
El Sr. Alcalde diu que deixarà aquí el tema, doncs quan U.I.P.V governava també s’hi van 
trobar gaire bé a totes les festes, i en canvi ara pressuposen que ells no hi fan res, quan com ja 
li ha explicat hi ha controladors i hi ha la Policia, però és impossible controlar a tots els joves. 
 
El Sr. Gibert diu que els de l’entorn si que els podrien controlar. 
 
El Sr. Alcalde li respon que d’entorns n’hi ha molts. 
 
El Sr. Gibert diu que si la festa es fa al Punt de Vol s’ha de controlar tot l’entorn de la Fàbrica, 
que és on hi ha el soroll. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta què es pensa que fan. 
 
El Sr. Gibert diu que la sensació és que no ho han fet,  i a més han tingut queixes de veïns per 
aquest motiu, doncs ell ha parlat amb altres veïns i ho sap del cert.  
Per acabar diu que a la propera festa que es faci al Punt de Vol i la música superi els decibels 
trucaran a la Policia i després als Mossos. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Gibert, havent estat regidor de Cultura, podria plantejar el tema 
d’una altra manera i no destil·lant mala llet, doncs ell va tenir el mateix problema, i pel que fa 
als decibels diu que la Policia Local té l’aparell per mesurar-los i per tant no cal trucar als 
Mossos. 
 
El Sr. Gibert demana al Sr. Alcalde que reconegui que el volum de la festa de la nit de 
divendres era incorrecte i estava pel damunt de la normativa, i si no ho fa és que menteix, per 
tant la propera vegada ho demanaran a la Policia. 
 
El Sr. Alcalde li respon que li sembla bé que ho faci, però que faci servir el canal correcte. 
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El Sr. Gibert diu que el canal correcte és agafar el telèfon i trucar a la Policia, o cal que li 
demanin permís al Sr. Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde respon que a ell no, que això era abans que tot havia de passar pel Sr. Boada. 
Adreçant-se al Sr. Gibert li diu que sempre ho porta tot a l’extrem. 
 
El Sr. Gibert li respon que el seu problema és que no accepta cap crítica. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a la senyalització de les obres de l’illa,  diu que ho van 
comentar amb l’empresa i havia d’estar el tema resolt aquesta setmana, però li consta que no 
és així, i per això ha parlat amb la Direcció Tècnica per tal que parlin amb l’empresa i ho 
solucionin.  
 
El Sr. Boada pregunta per la illeta que s’ha arreglat davant del Casal, i pregunta si ho ha fet el 
Casal  o bé l’ajuntament. 
 
El Sr. Casas respon que ho ha fet l’ajuntament. 
 
El Sr. Boada diu que el seu prec és que arregli la plaça major i la resta de places. 
 
El Sr. Casas diu que aquell espai pertany a Cultura i s’ha arreglat des de Cultura. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ho aniran fent. 
 
En relació a la senyalització de les obres el Sr. Gibert diu que no és de rebut que fent un mes 
que han començat les obres encara no estigui senyalitzada amb seguretat, potser esperen que 
algú es faci mal. 
 
El Sr. Casas respon que durant 15 dies les obres han estat aturades i ara ja s’ha demanat que 
es solucioni. 
  

 
Essent les vint-i-una  hores i vint-i-dos 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 


