
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 26
DE JULIOL DE 2018

Vacarisses, 26 de juliol 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 CELEBRADA EL DIA 28 DE
JUNY DE 2018.

El Sr. Boada diu que s’absté perquè no ha tingut temps de llegir-se-la. 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la sessió.

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 PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’APROVACIÓ INICIAL
DE LA MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENT  DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA DE L’
AJUNTAMENT DE VACARISSES.

 El  Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2014  va aprovar
inicialment  el  REGLAMENT  DE  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA  DE  L’  AJUNTAMENT  DE
VACARISSES , el qual va esdevenir aprovat definitivament, amb caràcter automàtic, després
d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que es presentés cap
al·legació.

En data 26 de setembre de 2014 i 23 de setembre de 2014 respectivament,  la Generalitat de
Catalunya  i l’Administració de l’Estat varen rebre la notificació relativa a l’acord d’aprovació
definitiva del Reglament i de la còpia íntegra d’aquest, havent expirat el termini previst a l’article
65.2 de la LRBRL, en data 14 d’octubre de 2014 i 10 d’octubre de 2014 respectivament.

Tanmateix  es  va  fer  públic  l’acord  d’aprovació  definitiva  així  com  del  text  íntegre  de  dit
Reglament   mitjançant  anuncis  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  en  data  27
d’octubre de 2014,  al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia 15 d’octubre de 2014 i a la Web
municipal el dia 29 d’octubre de 2014,   i en data 3 de novembre de 2014 fou publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya

L’esmentat reglament fou objecte de modificació, en el sentit d’eliminar l’expressió “si s’escau”
dels articles 19.1.1 i 24.2.j), la qual fou aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
ordinària de data 31 de març de 2016 , i va esdevenir aprovada definitivament, amb caràcter
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que
s’hi presentés cap al·legació, i havent seguit el procediment administratiu previst a l’ordenament
jurídic.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 28 de juny de 2018, va aprovar inicialment el Reglament
de  funcionament  del  Consell  de  Vila,  el  qual  actualment  es  troba  en tràmit  per  a  la  seva
aprovació  definitiva.  Aquesta  disposició  de  caràcter  general  conté  la  regulació  explícita  de
l’expressat  òrgan complementari municipal de participació sectorial, i quan a la seva definició,
composició i règim de funcionament, divergeix de les determinacions contingudes als articles
24, 25 i 26 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vacarisses .

Per tal que no hi hagi contradicció entre el contingut dels articles esmentats , respecte de la
regulació  prevista  al  “Reglament  de  funcionament  del  Consell  de  Vila”,  caldria  que  fossin
objecte de modificació, amb un redactat coincident. 

Vist que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals implica,
d'acord  amb  el  previst  als   articles  63  a  66  del  ROAS,   l’aprovació  inicial,  la  submissió  a
informació pública de l’expedient,   i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el vot de la
majoria simple , amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança o reglament. Per a
l’aprovació de modificacions d’ordenances i reglament s’ha de seguir el mateix procediment.

En el mateix sentit s’expressa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, el qual en el seu apartat c) 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 .

Amb  caràcter  previ  a  l’elaboració  de  l’avantprojecte  de  modificació   del  reglament,  i  en
compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, s’ha  substanciat consulta prèvia,
mitjançant anunci publicat el dia 6 de juliol de 2018,  al Portal de la Transparència per tal de
copsar  l’opinió  dels  subjectes  i  organitzacions  més  representatives  afectades  per  la  futura
modificació de la norma, en relació als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa,
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la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la modificació de la norma i les
possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Conforme  l’article  61.2  del  ROAS  ,   per  part  d’una  comissió  d’estudi,   creada  mitjançant
Resolució de l’Alcaldia núm. 240/2018, de 5 de juliol, fou formulat en data 18 de juliol de 2018
l’avantprojecte  de  modificació  del  Reglament  de  Participació  Ciutadana  de l’Ajuntament  de
Vacarisses.

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’aprovació dels 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.

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia
18 de juliol de 2018, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar  inicialment  la  modificació  del  REGLAMENT  DE  PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE  L’  AJUNTAMENT  DE  VACARISSES,  en  el  sentit  canviar  els
termes dels articles 24, 25 i 26, de manera que restaran amb el següent redactat:

“Article 24. El Consell de Vila 

1. Definició

El Consell de Vila és un espai d’utilitat per a intervenir en la presa de decisions, amb l’ampliació
de la informació i els punts de vista de que disposa l’equip de govern. 
El Consell de Vila és un espai útil també per canalitzar l’opinió ciutadana, amb l’objectiu de
construir poble i ciutadania i reduir la distància existent entre govern i ciutadania i viceversa.
El Consell de Vila és un espai on tothom hi pot dir la seva, on es recullen les diferents opinions.
Un òrgan que detecta i treballa el que preocupa a la ciutadania, i en fa trasllat  a l’equip de
govern i al consistori. 

2. Principis

El Consell de Vila es regeix per una sèrie de principis ètics i morals que han de garantir el seu
bon funcionament,  així  com preservar l’honorabilitat  de les persones que hi  participen i  del
propi òrgan.
- El Consell  de Vila és un espai de construcció col·lectiva en el qual no hi tenen lloc els

interessos exclusivament particulars. 
- El Consell de Vila és un espai en el que prima el respecte a les persones, i també les seves

opinions.
- El Consell de Vila és un espai de participació. Una participació informada i constructiva, no

compatible amb dogmatismes o asseveracions no justificades.
- El Consell de Vila requereix de voluntat política, d’altra manera el Consell de Vila perd la

seva raó de ser.
- Per  al  bon  funcionament  del  Consell  de  Vila  cal  garantir  processos  àgils,  clars  i

transparents, amb terminis definits i resultats visibles.
- Les decisions que es prenen en el Consell de Vila han de ser escoltades, considerades i

sempre en la mesura del possible aplicades. 
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- El  Consell  de Vila treballarà per assolir  el  consens, la forma més desitjable de prendre
decisions. Només si aquest no és possible s’optarà pel sistema de votacions. Donat  el cas,
la o les votacions que calgui portar a terme seran proposades per la Comissió Permanent.

- La comunicació ha de ser fluïda i absolutament transparent. Cal un retorn meticulós per
part de l’Ajuntament, així com un seguiment per ambdues parts de les decisions preses i la
seva aplicació

3. Àmbit territorial

L’àmbit territorial i material del Consell de Vila de Vacarisses es cenyeix al terme municipal i a
les  competències  locals  del  municipi.  Aquesta  delimitació  no  invalida  la  possibilitat  que  el
Consell de Vila pugui treballar i incidir, en la mesura del possible, en aspectes que vagin més
enllà. 

Article 25.  Funcions i atribucions del Consell de Vila

1. Capacitat

-  El  Consell  de  Vila  no  ha  de  suplir  als  regidors  i  regidores  que  han  estat  escollits
democràticament. Malgrat tot, és imprescindible que les opinions del Consell de Vila es tinguin
en compte i es considerin; d’altra manera l’òrgan perd tota mena de sentit.

- Quan es tracti de temes que l’equip de govern ha estudiat prèviament, i sobre els quals ha
definit una sèrie d’opcions i decideixi sotmetre a deliberació del Consell, la proposta del Consell
de Vila ha de poder ser vinculant per l’equip de govern, per tal que aquest adopti o proposi a
l’òrgan competent els acords que siguin adients, sempre que es faci referència a alguna de les
opcions  proposades.  Tot  i  això no es tanca la  possibilitat  de recomanar  una nova opció  a
valorar per l’equip de govern.
També pot ser vinculant en aquells casos en què, per motius diversos, l’equip de govern ho
consideri d’inici.
En el cas que es tracti de temes oberts, el document descriptiu o decisió que derivi del treball
del Consell de Vila ha de marcar el treball tècnic i polític del consistori. Alhora l’equip de govern
resta obligat a fer un correcte retorn del resultat de l’anàlisi tècnica, de l’anàlisi política, i dels
motius  que justifiquen la decisió presa. És clar  que el retorn pot servir  també per tornar a
traspassar el debat al Consell de Vila i seguir treballant el tema en qüestió.

2. Agenda i limitacions

Malgrat  que  és l’equip  de  govern  qui  principalment  ha  de  marcar  els  temes  de treball  del
Consell de Vila, el propi òrgan també ha tenir la suficient autonomia com per poder proposar i
treballar temes que es considerin d’interès.

-  L’única limitació és  la  correcta aplicació  de la  normativa i  la  legislació  vigents,  doncs cal
garantir que les decisions que es prenen al Consell de Vila siguin factibles legalment.
En els casos que existeixin dubtes o entrebancs legals el Consell de Vila ha de poder sol·licitar
assessorament a qui consideri o correspongui.
El respecte a la legalitat i la protecció podran ser doncs impediment a l’hora de desenvolupar
temes de l’agenda del Consell de Vila.

- El retorn derivat del treball tècnic o polític dels temes en qüestió ha d’aclarir o detallar aquells
aspectes legals que impedeixen prendre determinades decisions.

3. Acords

Els  acords  o  resolucions  del  Consell  de  Vila  s’adoptaran  sempre  que  sigui  possible  per
consens. Alhora cal tenir en compte que en la majoria de les ocasions l’objectiu del Consell no
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serà  arribar  a  conclusions  definitives,  sinó  presentar  al  consistori  tots  els  punts  de  vista
recollits,  així  com  les  reflexions  al  respecte,  amb  l’objectiu  que  aquest  disposi  de  tota  la
informació necessària per prendre decisions.  Per tant els documents que redacti  el  Consell
seran bàsicament descriptius. 
A l’hora de prendre una decisió, i si el consens no és possible, els acords es prendran per
majoria simple, i se’n faran constar els vots particulars si es considera oportú.
La modificació del propi reglament estarà subjecte a l’aprovació del propi Consell de Vila i de
l’equip de govern i es portarà a votació al Ple Municipal.
El Consell de Vila en plenari estarà format vàlidament per aquelles persones assistents a la
sessió segons convocatòria ordinària.

4. Regularitat

Les sessions del Consell de Vila en plenari es celebraran com a mínim cada tres mesos. Per
altra  part  serà  el  propi  Consell,  en  aquest  cas la  Comissió  Permanent,  qui  determinarà  el
calendari de sessions en funció de les necessitats dels temes de treball. 
La Comissió Permanent es convocarà de manera fixa vint dies abans de cada sessió plenària.
A més, en cas de ser requerida una reunió extraordinària, serà suficient amb la voluntat d’un
terç de la quantitat de membres de la Comissió per a convocar-la. 

Article 26. Organització i composició del Consell de Vila. Comissió permanent, secretaria
tècnica i comissions de treball sectorials

1. Membres i/o participants del Plenari

- Les sessions plenàries són obertes a tota la ciutadania.

- A les sessions plenàries del Consell de Vila podrà participar-hi tothom amb independència de
la seva edat. Ara bé, només tindran dret a vot les persones de 16 anys o més excepte en els
casos que la Comissió Permanent consideri.

2. Comissió permanent

El Consell  de Vila té per defecte uns membres “fixes” –a partir  d’ara Comissió Permanent-.
Aquests membres corresponen als següents càrrecs o personalitats:

- Un representant  de cada Consell Sectorial que no podrà ser membre de la Corporació (amb
dret a veu i vot).

-  El regidor  o regidora de participació ciutadana, l’alcalde o alcaldessa ( quan ho consideri
oportú)  i un representant de cada formació política amb o sense representació al Consistori
presentat a les darreres eleccions municipals (tots ells amb dret a veu però no a vot). No poden
formar part de la Comissió Permanent  aquelles persones que ostentin el càrrec de regidor o
regidora  de  l’Ajuntament  a  excepció  de  l’alcalde  o  alcaldessa  i  el  regidor  o  regidora  de
participació ciutadana.

-  Un/a  representant  de  les  associacions  (per  cada  àmbit)  inscrites  al  Registre  Municipal
d’Entitats, escollit/da per elles mateixes mitjançant el procediment que es determini. Els àmbits
es determinen de la següent manera:

ÀMBIT

1 CULTURA

2 EDUCACIÓ

3 ESPORTS
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4 JOVENTUT

5 PARTICIPACIÓ CIUTADANA (AAVV)

6 MEDI AMBIENT (Prevenció i Protecció Animal)

7 ACCIÓ SOCIAL (Solidaritat)

8 CONSUM I ALTRES (Aquelles entitats que no estan emmarcades en un àmbit concret).

- Dues persones d’especial rellevància ciutadana proposades per l’alcalde/essa i nomenades
pel Consell de Vila (amb dret a veu i vot).

- Tres persones (veïns i veïnes a títol individual) que, inicialment, hagin participat en el procés
de  creació  del  Consell  de  Vila  i,  una  vegada  transcorreguts  els  primers  dos  anys,  pugui
presentar-se tothom qui ho vulgui prèvia comunicació de la seva candidatura a la Comissió
Permanent i si fos necessari sotmetent-se a votació en el plenari (amb dret a veu i vot).

Per tant, la Comissió Permanent està formada per un màxim de 15 persones amb dret a veu i
vot més els representants de les formacions polítiques que tindran dret a veu però no a vot, i
que en la mesura del possible ha de tendir a la paritat de forma consensuada i representar el
màxim de col·lectius possibles. 
Podrà  assistir-hi,  amb  veu  però  sense  vot,  el  personal  tècnic  convocat  per  l’alcalde/essa,
depenent de l’àmbit que es vulgui treballar.

Funcions de la Comissió Permanent

- Definir l’agenda del Consell de Vila i el seu funcionament ordinari quan es requereixi.
-  Esdevenir  interlocutors  davant  l’equip  de  govern  quan  es  requereixi,  i  més  enllà  de  les
sessions plenàries del Consell de Vila.
- Fer seguiment del desenvolupament dels temes de treball del Consell.
- Recollir temes de treball o propostes.
- Preveure espais de participació virtual.
- En cas de no consens la Comissió Permanent podrà traslladar o postposar les votacions que
cregui necessàries determinant el cens i els canals pels quals es podran realitzar.
- Avaluar el funcionament del Consell de Vila.

Vigència dels nomenaments:

- El càrrec dels i les membres de la Comissió Permanent amb dret a vot tindrà una durada
màxima de quatre anys. Per altra part, cada dos any es renovaran el 50% dels i les membres.
Excepcionalment, els primers nomenaments tindran una durada de 2 anys i, a partir del tercer
any es procedirà a la renovació del 50% dels i les membres.

-  Els  representants  dels  partits  polítics  sense dret  a  vot  seran  renovats  cada quatre  anys
després de cada comtessa electoral municipal.

3. Secretaria tècnica

La secretaria tècnica estarà formada per una persona que es fa responsable de la coordinació i
la gestió administrativa del Consell de Vila. Aquesta persona l’ha de proporcionar l’Ajuntament.

La secretaria tècnica és responsable de:

- Elaborar i fer difusió de la convocatòria de les sessions.
- Preparar la documentació necessària.
- Fer les gestions necessàries pel contacte amb persones convidades al Consell de Vila com a
experts o expertes.
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- Fer o coordinar la difusió de la informació pertinent a través dels mitjans previstos.
- Mantenir actualitzats els mitjans d’informació i comunicació del Consell de Vila.
- Fer seguiment intern del temes de treball del Consell de Vila.

4. Comissions de treball sectorials

La creació d’una comissió de treball sectorial ha de tenir l’aprovació de la Comissió Permanent.
Les qüestions a tractar per aquestes comissions seran pactades en el mateix moment de la
creació. 
Amb la finalitat  de fer  operatives aquestes comissions,  no seran obertes  al  públic.  Això no
exclou la possibilitat de que la Comissió permanent pacti la participació de persones concretes
que per  la seva expertesa i/o  implicació en la  qüestió  a treballar  assegurin una tasca més
acurada i adequada. 
Les comissions sectorials hauran d’aixecar acta de la sessió per tal que tot el Consell pugui
conèixer els avenços i acords realitzats. 

5. Obertura

- Les sessions del Consell de Vila són obertes a tota la ciutadania de Vacarisses.
-  El  Consell  de  Vila  ha  de  disposar  dels  recursos  necessaris  per  convidar  a  tècnics/ques
independents, experts/es si es vol, que aportin la seva opinió en els casos que es consideri.
- Cal establir canals de comunicació que permetin mantenir a la ciutadania informada del dia a
dia del Consell de Vila, així com de cadascuna de les seves aportacions, moviments, decisions,
etc. El mateix Consell pot decidir quins són els canals més adequats per a fer-ho.

Sessions dels consells; convocatòria, ubicació i desenvolupament i dinàmica de les sessions:

6. Convocatòria

Les convocatòries de les sessions plenàries del Consell de Vila les farà la secretaria tècnica
mitjançant els mitjans tècnics al seu abast, amb antelació mínima de 15 dies naturals abans de
les sessions. 

En la convocatòria ha de constar, com a mínim, el següent:

- Ordre del dia i/o motiu de la sessió del Consell de Vila.
- Dia, hora i lloc en què s’efectuarà la reunió.
- Possible documentació necessària per als temes de treball.

7. Ubicació

- El lloc habitual on es portaran a terme les sessions plenàries i les reunions de la Comissió
Permanent serà en un lloc fixe a decidir entre les diferents dependències municipals.

- Les reunions dels diferents grups de treball  o comissions sectorials  podrà ser itinerant  en
funció de la temàtica a treballar  i  sempre consensuat amb els integrants d’aquests grups o
comissions.

8. Desenvolupament i dinàmica de les sessions

La celebració de les sessions es durà a terme en ubicacions accessibles per a tots i totes les
ciutadanes  de Vacarisses,  en  l’horari  (no lectiu)  que més s’ajusti  a  la  necessitat  dels  i  les
membres. 
Les reunions de la comissió permanent podran ser debatudes i consensuades entre els seus
membres per tal d’ajustar-les al màxim a les seves necessitats i responsabilitats personals. 
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La intervenció en les sessions: 

-La figura del  moderador haurà de ser escollida per la  Comissió Permanent.  En cas de no
disposar d’una decisió conjunta, anirà a càrrec de la figura tècnica nomenada de la Corporació.
- Qualsevol persona assistent té dret a intervenir en les sessions, ja sigui demanant torn de
paraula en un debat obert, o en el torn específic de precs i preguntes abans de finalitzar la
sessió. 
- Els temes o qüestions a debatre s’hauran de fer arribar a la secretaria tècnica trenta dies
abans de la sessió. Si no és que ja s’han recollit prèviament en la sessió anterior. 
- Totes les preguntes formulades prèviament al Consell de Vila hauran de ser respostes en la
mateixa sessió, i hauran de quedar recollides en l’acta de la sessió. S’exclouen aquelles que
requereixin informació addicional o bé un estudi tècnic exhaustiu previ o bé depenguin d’altres
ens o institucions que no sigui el propi Ajuntament.

Finalment, la secretaria tècnica serà l’encarregada de recollir notes, les preguntes-respostes i
els acords de la sessió per a fer la tramesa de l’acta de la sessió en un període no superior a
15 dies. 

9. Les relacions institucionals

La relació del Consell de Vila i l’equip de govern ha de ser estreta, per aquesta raó l’alcalde o
alcaldessa o, en cas de delegació, el regidor o regidora de participació ciutadana ha de formar
part de la comissió permanent del Consell de Vila.
La informació ha de circular de forma ràpida, fluïda i transparent, i es destaca la importància del
retorn  des  de  l’Ajuntament  de  les  decisions  preses  sobre  les  propostes  o  conclusions  del
Consell de Vila, així com el seguiment dels casos.
Per tal de no solapar possibles debats, es considera necessari una vinculació periòdica amb
altres Consells sectorials de la vila. 

10. Pressupost

El Consell de Vila ha de disposar d’un pressupost, assignat en els pressupostos municipals,
per garantir el seu manteniment i funcionament.
Aquest  pressupost  ha  de  contemplar  les  despeses  derivades  de  la  convocatòria  de
tècnics/ques o experts/es externs/es a l’Ajuntament i que col·laborin a les sessions del Consell
de Vila.
Les despeses previstes pel propi Consell de Vila hauran d’anar acompanyades d’un pressupost
que al seu torn haurà d’estar aprovat pel regidor o regidora de participació ciutadana.
Els i les membres del Consell i tothom que vulgui podrà conèixer aquest pressupost, però no
podrà  en  cap cas  gestionar-lo.  La  gestió  d’aquest  pressupost  anirà  a  càrrec  de  l’Àrea  de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament.”

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

TERCER.- L'aprovació definitiva de la modificació 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
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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 del reglament
i còpia íntegra i fefaent d’aquest a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del
Govern de l’Estat a Barcelona. 

Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que en l’últim Ple van aprovar el nou Reglament del
Consell de Vila i ara el que fan és modificar el Reglament de Participació Ciutadana per tal que
no hi hagi contradiccions entre ells, doncs en el Reglament de Participació Ciutadana hi havia
un apartat que parlava del Consell de Vila i després de l’aprovació d’aquest hi havia alguna
contradicció que s’havia de subsanar. Afegeix que el que han fet és incorporar una bona part
dels punts essencials del Reglament del Consell de Vila en l’antic Reglament de Participació
Ciutadana.

Intervé el  Sr.  Serna qui  diu que han repassat les contradiccions i,  com que son les que ja
havien parlat, hi votaran a favor.

Es sotmet a votació quedant aprovada per unanimitat.

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 DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC
PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CPD AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud de cessió d’un espai  d’un metre quadrat al pavelló poliesportiu, per a l’ús
privatiu per a la instal.lació d’un CPD , formulada per Connecta – Comunicacions Integrals de
Catalunya,SL, amb NIF B66820820.

Aquesta societat, a l’empara de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, vol
exercir el dret d’ocupació de domini públic per a instal.lar i posar en funcionament una xarxa de
telecomunicacions amb el desplegament de cablejat de fibra òptica. 

Aquest Ajuntament, amb la voluntat d’impulsar els avantatges de la societat de la informació i
les tecnologies de la informació i la comunicació ciutadana, vol col.laborar, observant el règim
jurídic  que  sigui  d’aplicació,  amb  les  empreses  que  tinguin  un  interès  en  fer  efectiu
l’implementació d’aquest servei.

Vist que segons l’article 57.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre,   l’ús privatiu és constituït per l’ocupació directa o immediata d’una
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porció  del  domini  públic,  de  manera  que  limiti  o  exclogui  la  utilització  per  part  d’altres
interessats.

L’article  86.2  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  de  patrimoni  de  les  administracions
públiques,  preceptua que l’ús privatiu dels béns de domini públic, quan s’efectua únicament
amb instal.lacions desmontables o béns mobles, estaran subjectes a autorització o, si la durada
de l’aprofitament o ús excedeix de quatre anys, a concessió. 

L’esmentat  ús  sol.licitat  està sotmès a concessió  administrativa,  donat  que malgrat  que no
implica la modificació i transformació del domini públic, la durada demanada és per quinze anys
i,  per tant,  superior  als quatre anys, la  qual  cosa determina que la competència per al seu
atorgament correspon al Ple municipal, d’acord amb l’article 60 del Reglament de patrimoni dels
ens locals.

Tal  com  exigeix  l’article  63  del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals,  el  peticionari  ha
presentat, juntament amb la seva sol·licitud, una memòria explicativa de la utilització dels béns i
dels seus fins,  document en el qual es descriu el desplegament del cablejat troncat de fibra
òptica,  indicant que des del pavelló municipal sortiria la troncal de fibra. Aquest repartidor òptic
es trobarà instal.lat dins d’un armari tècnic tipus rack estàndard de 19”.

Examinada  la  sol·licitud  i  la  memòria  indicades,  s’estima  pels  serveis  competents  que,  en
principi, l’ocupació del domini públic sol·licitada al pavelló poliesportiu és oportuna i no genera
cap perjudici ni per al domini públic ni per als seus usuaris.

L’article 64 del Reglament de patrimoni dels ens locals preveu que correspon al Ple apreciar en
principi l’oportunitat de l’ocupació i, en el mateix acord, essent també necessari elaborar un plec
de clàusules de la concessió.

Vist que l’article 93.1 de la Llei de patrimoni de les administracions públiques, determina que les
concessions sobre béns de domini  públic  s’efectuarà en règim de concurrència,  però podrà
acordar-se l’atorgament directe  en els supòsits previstos a l’article 137.4 de la Llei, quan es
donin circumstàncies excepcionals,  degudament  justificades, i en d’altres supòsits establerts
per les lleis.

Vist que l’apartat c) del precitat article 137.4 estableix com a supòsit d’adjudicació directe , quan
l’immoble  resulti  necessari  per  a  donar  compliment  a  una  funció  de  servei  públic  o  a  la
realització d’un fi d’interès general.

Atès que l’article 2 de la Llei general de telecomunicacions preveu que les telecomunicacions
són serveis d’interès general que es presten en règim de concurrència competitiva. L’article 3
conté els objectius i principis, d’entre ells el de fomentar la competència efectiva en els mercats
de telecomunicacions.

Atès que  Connecta – Comunicacions Integrals de Catalunya,SL, és l’únic  peticionari de l’ús 
privatiu objecte de la concessió, de manera que, en no existir una pluralitat de sol·licitants, no 
és necessari assegurar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència mitjançant la 
convocatòria d’un concurs, tal com preveu l’article 57.3 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals. 

Vist  que de l'article  60.2  del  Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals se'n  desprèn  que les
concessions s'han d'adjudicar mitjançant concurs.

Atès que el cas que ens ocupa hi concorren circumstàncies com que:
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1r.- L'ús de la porció de l’espai d’un metre quadrat per un bé moble, objecte de concessió ,  no
interfereix en la prestació del servei que s’ofereix des de la instal.lació esportiva.
2n.- L'atorgament de la concessió no exclouria el mateix dret d'ús privatiu a les empreses de
telecomunicacions existents actualment i futures , cas en que el sol.licitessin , ja que la superfície
necessària per a col.locar el bé moble no és considerable.    

Es considera innecessària la celebració d'un concurs per a l'adjudicació de la concessió.

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 18
de juliol  de 2018, va dictaminar favorablement,  al  Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del
següent

ACORD

PRIMER.- Estimar la conveniència, de l’ocupació d’un metre quadrat del bé de domini públic
Pavelló Poliesportiu municipal per a dedicar-lo a l’ús privatiu de la instal.lació d’un
CPD , bé moble que consisteix en  un armari tècnic tipus rack estàndard de 19”,
d’on sortiria la troncal de fibra òptica  per a una futura xarxa de telecomunicacions
amb el desplegament de cablejat de fibra òptica. 

SEGON.- Determinar  l’adjudicació  directa  de  la  concessió  i  aprovar  el  Plec  de  Clàusules
Administratives Particulars que l’han de regir , el qual s'adjunta com a annex.

TERCER.- Adjudicar a  la  societat  Connecta – Comunicacions Integrals  de Catalunya,SL,  la
concessió de l’esmentat ús privatiu, en els termes i condicions que s’especifiquen al
Plec de Clàusules Administratives Particulars

QUART.- Facultar  a  l'Alcalde  perquè  en  nom  i  representació  de  l'Ajuntament  signi  els
documents necessaris per a formalitzar la present concessió.

Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que l’empresa Connecta té interès en donar el servei de
fibra òptica a diverses empreses del polígon Vacarisses i els ha demanat poder instal·lar el CPD,
que és un armari de comunicacions dins del pavelló, bàsicament per motius de seguretat, però
també per motius tècnics. Explica que si normalment els convenis tenen una durada de 4 anys, en
aquest cas els demanen que es faci per 15 i és per això que és necessària l’aprovació per Ple.

Intervé el  Sr.  Serna diu  que el  conveni  els  sembla  bé,  excepte  el  fet  de que el  CPD s’hagi
d’instal·lar  dins del  poliesportiu,  entre d’altres coses perquè per qualsevol  averia hi hauran de
poder  accedir  i  no  hi  estan  d’acord,  doncs  sempre  han cuidat  que tothom que hi  entri  sigui
acompanyat o bé d’un funcionari o d’un regidor, doncs encara que l’empresa sigui seria pot venir
qualsevol a destrossar el poliesportiu. Afegeix que potser es poden tirar enrere o establir clàusules
que regulin l’entrada.

El Sr. Casas explica que ja els va comentar que hi ha unes visites programades per l’empresa per
fer les revisions i manteniment necessaris, que es faran en horaris d’obertura del poliesportiu i en
cas d’averia o emergència és evident que hauran de passar per Policia o brigada per tal que els
acompanyin.

El Sr. Serna pregunta si en cap moment tindran clau.

El Sr. Casas respon que, en principi, no.

El Sr. Boada diu que al conveni hi diu que l’ajuntament els facilitarà una clau.
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El Sr. Alcalde ratifica que sempre hauran d’estar acompanyats de personal de la casa, si és en
horari de pavelló hi haurà algun treballador i sinó s’haurà de comunicar prèviament. Explica que el
que volen és desencallar per primera vegada el fet de que la fibra arribi a Vacarisses, el que els
sembla prou important com per discutir altres coses. Segueix dient que es tracta d’una demanda
de la població i finalment es pot aconseguir amb aquesta empresa, no hi veuen problema tenint en
compte que tenen Telefònica a l’ajuntament i Correus en un edifici municipal.

El Sr. Serna diu que la intenció queda clara i que es tracta d’un avenç pel municipi, però tenien
aquest  dubte  i  si  el  compromís  de  l’alcalde  i  del  regidor  és  que  qui  vingui  sempre  estigui
acompanyat per Policia o treballadors de l’ajuntament no hi tenen cap problema.

Intervé la Sra. Sánchez qui diu que en un principi tots hi tenien una mica de reticència , però que
un cop els van explicar el funcionament els va semblar correcte. Afegeix que hi ha coses regulades
que son pitjor que això ,per exemple l’accés dels operadors de telefonia mòbil a dalt dels dipòsits,
però no ha passat mai res i entenen que sota un control, en horari de dia o acompanyats fora
d’horaris, no ha de passar res, i estan tranquils en aquest sentit.

El Sr. Boada diu que ells no hi votaran a favor, doncs el conveni es signa per 15 anys, i suposa que
la contrapartida serà tenir un accés de fibra òptica al pavelló quan el cost de la fibra està a 12 € ,
per tant no veuen clar les contrapartides. 
Per altra banda pregunta què és la parabòlica que hi ha al poliesportiu.

El Sr. Casas respon que és per donar senyal wifi a l’àrea d’emergència.

El Sr. Boada torna a dir que 15 anys son molts anys per comprometre’s a una instal·lació d’aquest
tipus, que les hores del personal son molt cares i que en tot cas podrien instal·lar-ho per fora,
sense haver d’entrar al  pavelló,  doncs allà dins hi  ha nens i  els instal·ladors haurien de tenir
certificats de penals... Afegeix que la Diputació està portant fibra òptica a alguns pobles.

El Sr. Casas diu que no té res a veure.

El Sr. Alcalde explica que el que fa Diputació és portar fibra òptica per la carretera, però allà la
deixa i el desplegament se l’ha de fer el municipi.
Adreçant-se al Sr. Boada li diu que entén la filosofia del que vol dir, però que s’està ocupant 1 m² i
el benefici és molt més important, doncs per primera vegada es podrà desplegar la fibra òptica a
Vacarisses.

El Sr. Boada diu que ja hi ha empreses del polígon que tenen fibra òptica i que li sembla perfecte
que es faci, però no dins les instal·lacions municipals.

El Sr. Salamé diu que Telefònica també té el seu espai a l’ajuntament.

El Sr. Boada respon que Telefònica hi pot accedir sense entrar a les dependències.

El Sr. Salamé diu que es tracta d’instal·lacions molt sensibles i que per tant no poden estar segons
on, i han d’estar a llocs tancats.

El Sr. Boada diu que també es podrien posar d’acord amb una empresa i que es fes la instal·lació
a una empresa, doncs no veu clar que una empresa hagi d’accedir a una instal·lació municipal. A
més es fa a 15 anys quan no saben què passarà en aquest temps, durant el qual segurament ja en
tindrien de fibra òptica, per tant les contrapartides en cinc anys poden ser una misèria.

Abans de sotmetre’s a votació el Sr. Serna demana que quedi clara la premissa que han demanat.
El Sr. Secretari aclareix que aquesta premissa està inclosa al plec de condicions.

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat :
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V x V PSC U.I.PV. MOVEM ERC

A FAVOR x x x x

EN CONTRA X

ABSTENCIONS   

2.- SOBREVINGUTS 

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

3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL ELS DIES 25 DE JUNY DE 2018 I EL 3, 9, I 16 DE JULIOL DE
2018.

             
             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.
             

Intervé el Sr. Boada per dir que s’han aprovat dues vegades les mateixes factures.
El Sr. Secretari aclareix que el que està malament és el títol, però l’acord està bé.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ  ORDINÀRIA  (Alcaldia,  del  218/2018,  de  25/06/2018,  al  267/2018,  de
19/07/2018), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 25/2018, de 13/07/2018, al 26/2018, de
16/07/2018),  (Serveis  Municipals,  del  30/2018,  de  22/06/2018,  al  32/2018,  de
22/06/2018), (Sanitat i Consum, del 31/2018, de 4/07/2018, al 34/2018, de 16/07/2018),
(Urbanisme,  del  44/2018,  de  25/06/2018,  al  52/2018,  de  19/07/2018),  (Esports,  el
18/2018,  de  27/06/2018),  (Educació,  del  20/2018,  de  21/06/2018,  al  25/2018,  de
12/07/2018),  (Acció  Social,  Cooperació  i  Solidaritat,  del  39/2018,  de  29/06/2018,  al
44/2018,  de 16/07/2018),  (Cultura, Festes i  Patrimoni,  del 27/2018, de 6/07/2018,  al
40/2018,  de  17/07/2018),  (Comunicació  del  6/2018,  de  22/06/2018,  al  7/2018,  de
29/06/2018).

             Es dona compte dels decrets relacionats.       
                     

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

3.4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE SOL·LICITUD,
A  LA  DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA,  DE  SUBVENCIÓ  DE  COMPLEMENT  DE
PREACORD  DE  LES  MESES  DE  CONCERTACIÓ,  PER  A  L’ACTUACIÓ
“AMPLIACIÓ PÀRQUING MUNICIPAL VACARISSES”

Es dona compte de que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en
sessió ordinària el dia 25 de juny de 2018 va adoptar, entre d’altres, un acord que transcrit
literalment diu com segueix:
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“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió del 26 de novembre de 2015 va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”  que és l’instrument preferent per a l’exercici  de les
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la
metodologia  d’implementació  de  les  actuacions  i  els  recursos que es comprenguin  al  Pla de
referència, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 de desembre de 2015.

Atès que segons la clàusula 1.4 del Protocol general, la participació dels ens locals que tinguin la
consideració de destinataris del Pla implica l’adhesió al Protocol.

Atès que d’entre els instruments de cooperació hi ha les Meses de concertació, amb la funció de
contrastar les necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens destinataris, i amb la
finalitzat  de  l’assoliment  de  preacords,  que  són  el  reconeixement  de  l’existència  plena  d’un
compromís de suport per a la realització total o parcial de els actuacions que s’implementin dins
del  Pla,  havent  ja  concretat  en  compromisos  de suport  assolits  per  ambdues  parts  per  a la
realització de les actuacions acordades.

Al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  del  dia  31  d’octubre  de  2016,  es  publica  la
Resolució de la Presidència de la Diputació, de data 26 d’octubre de 2016, pel la qual s’aprova les
instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació, establint en el punt 24
els complements de preacords.

Atès que la Presidència d ela Diputació de Barcelona, en data 23 de març de 2018, comunica que
es pot sol.licitar un increment dels recursos concertats, i que les dotacions complementàries estan
destinades a cobrir necessitats sobrevingudes i anivellar el repartiment inicial derivat de les Meses
de concertació.

Atès que ha sorgit la necessitat de l’execució d’una ampliació del pàrquing municipal que es troba
situat al nucli urbà, ja que les obres de l’”Illa de vianants centre urbà de Vacarisses 2017”,  que
actualment s’estan executant , comportarà una reducció del nombre de places per aparcar a la via
pública, alhora que en els darrers anys s’ha vist incrementada l’afluència de veïns d’altres nuclis
de població del municipi, els quals hi accedeixen majoritàriament amb vehicles,  a conseqüència
de la ubicació dels serveis bàsics com dispensari, escola de primària, escola bressol i biblioteca al
mateix bell mig del poble. 

Atès  que  cal  formalitzar  la  petició  mitjançant  formulari  normalitzat  M8-002-16,  al  Portal  de
tramitació de la Diputació de Barcelona  ,  motivant la sol.licitud, així com la memòria.

A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.-  Aprovar  l’avantprojecte  de l’actuació  “Ampliació  pàrquing  municipal  Vacarisses”  ,
amb un pressupost d’execució per contracta de 268.502,67 euros (221.903,04 euros de preu
net, més 46.599,64 euros d’IVA.

SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona subvenció de complement de preacord de les 
Meses de Concertació,  en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”    per a dur a 
terme , la següent actuació
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Nom actuació Àmbit cooperació Tipus/classe 
recurs

Anualitat 
execució

Pressupost 
actuació €

Import 
subvenció 
sol.licitat €

Ampliació pàrquing 
municipal Vacarisses

Nova inversió per al foment 
de la diversificació 
econòmica

Recurs 
econòmic/Aju
t econòmic

2018 268.502,67 123.223,69

TERCER.-  Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona , presentant a través de la
seva Seu electrònica, la sol.licitud amb el model M8-002-16 i annexant la documentació relativa
a la motivació de la sol.licitud i memòria.

QUART.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació. “

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la  paraula el  Sr.  Alcalde qui  explica que l’atur  ha baixat  en 20 persones aquest  mes,
situant-se en l’11,43 %.

També comenta que tenen un problema al Castell, doncs les bigues de la zona d’adults s’estan
esquerdant i les han apuntalat. 

El Sr. Boada pregunta de quines bigues es tracta.

El Sr. Alcalde respon que son les bigues de fusta de la zona d’adults que es van posar noves
amb les obres de l’any 2008.

Informa que al setembre tenen una reunió amb CONGIAC pel tema de la gestió de l’aigua.
Explica que avui els han fet una explicació sobre el funcionament de la càmera tèrmica situada
a la zona de sobre del dipòsit de Can Serra i al setembre faran una reunió amb Bombers i
Policia a la que convida als regidors de l’oposició a assistir-hi. Diu que es tracta de la primera
càmera tèrmica de Catalunya però que n’hi ha a Soria, Zamora i altres llocs d’Europa.

Per acabar diu que han rebut tres subvencions, una de 67.000 € per la caldera de biomassa, la
meitat del seu preu, perquè el projecte que van presentar és el que ha quedat primer, una altra
de 115.000 €  provinent de l’ACA pel pou de Torreblanca i una tercera que és un complement
de les Meses de 39.000 € pel 2018 i 113.000 € pel 2019. 
 

5.- PRECS I PREGUNTES.

Intervé el Sr. Serna qui, en relació a la fuita d’aigua del carrer de la Pineda, diu que fa quatre
dies que no ha deixat de sortir aigua i pregunta com va la reparació.
Per altra banda diu que s’han assabentat de la caiguda d’una senyora a la illa de vianants i
demana que des de el Consistori els donin una explicació del que ha succeït.
Pregunta per l’asfalt del carrer Llobregat, pel camp de futbol i per la il·luminació de leds, doncs
no veuen cap moviment i voldrien saber perquè està parat.
Una vegada més insisteix en la neteja de la carretera d’Olesa , perquè van passant els mesos i
no es neteja.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui en relació al camp de futbol diu que avui mateix s’ha penjat el
plec.

El Sr. Salamé explica que la fuita del carrer de la Pineda no està resolta, i que s’ha fet una
reparació provisional, doncs es tracta d’una reparació complicada amb dues fuites, una que es
va poder reparar i l’altra que està a un colze i estan esperant un material que s’està retardant.
Afegeix que saben que perd però no poden fer res mes que esperar que arribi el material, que
en principi ha de fer-ho dilluns.

El Sr. Serna diu que si es queixa és perquè la fuita és important.

El Sr. Salamé diu que ho saben.

En relació als leds, el Sr. Alcalde explica que es tracta d’un tema de l’empresa,  doncs ja s’ha
adjudicat però es tracta d’un canvi massiu i suposa que no tenien tot el material.

En relació al carrer Llobregat el Sr. Salamé diu que es farà en breu.

El Sr. Serna pregunta si no hauran d’esperar a que es signi el conveni de l’asfalt.

El Sr. Salamé respon que no, i que pel que fa a la carretera d’Olesa ja ho sap , que el que
passa és que estan desbordats amb neteja i desbrossament, doncs aquest anys degut a les
pluges han crescut molt les herbes i hi ha gent que esta esperant i tenen tota la raó en queixar-
se.

En relació a la caiguda de la senyora a la via pública el Sr. Alcalde pregunta al Sr. Serna què
més vol que li digui.

El Sr. Serna respon que li pot explicar com ha estat, perquè no estava senyalitzat o no estava
tancat el carrer , però si no vol explicar-li és una altra cosa.

El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una caiguda en una zona d’obres, però si està senyalitzat
o no ho podrien discutir ...doncs en aquella zona s’hi estava treballant. Afegeix que ho lamenten
molt i que l’han visitat, però que la informació que li han passat és que estava senyalitzat i, per
tant, no li pot dir més. Recorda el cas d’una senyora que va caure a la part del dalt del carrer
Major  que  va  derivar  en  una  reclamació  patrimonial  que  els  ha  arribat  ara,  però  les
assegurances estan per això, i evidentment la senyora està en el seu dret en reclamar-ho.

Intervé el Sr. Gibert per dir que on va caure la senyora no hi havia cap tanca, però és un lloc
privat.

El Sr. Alcalde diu que es tracta d’un tema privat i que aquí no és el lloc per parlar-ne, com ja ha
dit  els  sap  molt  greu,  però  evidentment  la  senyora  pot  reclamar  i  caldrà  veure  si  estava
senyalitzat o no...

Pren la paraula la Sra. Sanchez qui explica que aquest mes han tingut moltes reunions i han
parlat  de  moltes  coses  però  per  deferència  al  mes  de  juliol  prefereixen  no  fer  precs  ni
preguntes. 

Intervé  el  Sr.  Boada  qui  pregunta  si  hi  ha  un  circuit  de  bicicletes  sobre  de  la  masia  de
l’Associació de Veïns de la Carena Llarga. 
També pregunta si a la carretera d’Olesa, alçada Verge de Montserrat, s’han netejat parcel·les
privades i si ho han pagat els propietaris.

El  Sr.  Alcalde respon si es refereix a la franja perimetral,  doncs no té res a veure amb les
parcel·les privades.
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El Sr. Boada diu que ell no ho sap si és franja o no, que es refereix a les parcel·les que hi ha
baixant per la carretera d’Olesa al trencall amb el carrer Verge de Montserrat, que estan totes
netes i son privades.
Per altra banda, en relació a la carta que es va enviar als joves per la Festa Major, creu que el
fet de fomentar anar de bar en bar no és gaire encertat, i que la carta s’hauria d’haver enviat a
majors de 18 anys.

El Sr. Alcalde explica que ells segueixen recomanacions de la Generalitat i que no s’inventen
res. A més diu que poden fer dues coses, amagar el cap sota l’ala o explicar el que hi ha, que
és el  que fan  a  la  carta,  demanar  que no beguin,  però  que  si  ho  fan  hi  ha  una sèrie  de
recomanacions. A més diu que això no queda aquí, hi ha una continuïtat, ahir es va fer una
formació a tota la gent que estarà a les barres, cosa que no s’havia fet mai, com demanar el
carnet a la gent que sembli que tenen menys de 18 anys. Segueix dient que els han format per
saber com han de servir l’alcohol i de quina manera i que també es posaran 6 vetlladors per
prevenció.

El Sr. Boada diu que el que ell no troba bé es que si no es pot servir alcohol als menors de 18
anys se’ls enviï aquesta carta.

El Sr. Alcalde li respon que un dels problemes que tenen no és el consum que fan a les barres,
sinó el que fan fent “botellón”, i és per això que es contracten els vetlladors, doncs a més dels
perjudicis per ells, n’hi ha pels veïns perquè molesten.

El  Sr.  Boada diu que la família,  els  pares, son els que han d’educar,  i  no que l’ajuntament
informi a un menor de 18 anys com beure.

El Sr. Alcalde diu que la carta també va amb el tema de les relacions sexuals, doncs el que no
poden és esperar a que en tinguin 18, i també amb el tema de viure les festes amb llibertat i
lliures de sexisme.
Segueix dient que segons les estadístiques els joves i les joves comencen a beure i fumar a
partir dels 14.

El Sr. Boada torna a dir que fomentar anar de bar en bar es fomentar l’alcohol,  i que ells això
no ho farien ni ho havien fet mai.

El  Sr.  Alcalde  diu  que  no  hi  estan  d’acord  amb  això,  perquè  hi  pot  haver  un  consum
responsable i ningú diu que s’hi hagi de veure a tots els bars.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que està claríssim que l’ajuntament fomenta el consum
d’alcohol per Festa Major, cosa que ells mai van fer perquè no hi estan a favor, però per altra
banda envien aquesta carta a menors de 18 anys dient  que “ veure alcohol o no,  només
depèn de tú”, cosa que és molt ofensiva pels pares dels menors que ho han rebut.

El Sr. Alcalde li  respon que li sembla una irresponsabilitat per part seva que digui això , i li
pregunta al Sr. Gibert si realment ho creu que l’ajuntament està fomentant el consum d’alcohol.

El Sr. Gibert diu que, si no és així , què s’hi va a fer als bars, i li pregunta al Sr. Alcalde perquè
algun any ha vist que hi era i per tant ho deu saber. Segueix dient que normalment no s’hi va a
beure Fanta.

Per altra banda, el Sr. Gibert, adreçant-se al Sr. Salamé , li diu que els carrers de Torreblanca II
fa molt de temps que no es netegen d’herbes, ni les voreres, i els recorda que abans hi havia
una empresa de Vacarisses que ho feia,  però ells van fer un concurs i van explicar que am la
nova empresa s’arribaria a molt més, perquè a més van augmentar el pressupost,  però ara
resulta que estan subcontractant a d’altres empreses perquè no donen a l’abast, i l’estat dels
carrers és deplorable en ple estiu.
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En relació a la masia del passeig de la Torre pregunta què s’hi està fent, doncs han vist que
s’ha enderrocat una part de la torre i voldrien saber qui ho ha comprat,  si és una empresa
privada.

El Sr. Alcalde respon que no li poden dir qui ho ha comprat.

Intervé el Sr. Boada qui diu que no hi ha ni placa d’obres.

Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui, en relació a l’illa de vianants, diu que porta 3 plens
denunciant la manca de normes de seguretat i de senyalització des de que es van iniciar les
obres i, tal com ha dit el Sr. Serna,  han tingut la mala sort de que una senyora del poble ha
caigut i s’ha fet molt de mal, fins i tot es podria haver matat. Afegeix que tal com han denunciat
ells varies vegades, no estava senyalitzat, l’empresa no està complint les normes i el regidor
d’Urbanisme sempre els ha dit que en parlaria amb l’empresa, però han hagut d’esperar a que
una persona es fes mal,  el que és molt greu. Segueix dient que tots els veïns que viuen al
centre poden dir que l’empresa que han contractat és un autèntic desastre.

Intervé el Sr. Alcalde qui explica que l’empresa no l’han portat ells de la lluna,  sinó que s’ha fet
un concurs públic legal i l’ha guanyat.

El Sr. Gibert respon que és així,  però han tingut la mala sort de que ha guanyat el concurs una
empresa que és molt dolenta treballant i estant tenint molts problemes, i torna a dir que en el
moment  que aquesta persona va caure no estava senyalitzat,  per  tant  no sap què farà  la
família,  però si fos ell demanaria responsabilitats a l’empresa i a l’ajuntament per negligència.
Segueix dient que suposa que per festa major l’obra ja s’haurà acabat,   i pregunta quantes
instàncies s’han presentat a l’ajuntament per mala execució i problemàtiques relacionades amb
les obres.
En relació també a l’illa de vianants, diu que s’han canviat les canonades de fibrociment per
canonades de polietilè, però no s’han extret, quan el projecte diu clarament  “ l’extracció dels
tubs de fibrociment s’haurà de fer per personal especialitzat i retirar-ho a dipòsit de centre de
recollida de materials potencialment perillosos” i pregunta perquè no s’ha fet, tractant-se d’un
material contaminant.

El Sr. Alcalde diu que és contaminant si es manipula.

El Sr. Gibert torna a dir que segons els projecte els haurien d’haver retirat, per tant es tracta
d’una  altra  manca  de  rigor  d’aquesta  empresa  i  els  demana  que  si  l’empresa  té  tantes
mancances hi posin els mitjans i controlin.

En relació a la Festa Major, pregunta si es prendran mesures i es controlaran els decibels en
els actes musicals a l’exterior.

Per acabar diu que la pèrdua d’aigua del carrer de la Pineda no porta 4 dies, sinó més d’una
setmana , i poden entendre que els falti material però , en ple estiu, quan es demana a tothom
restriccions, no pot ser que el mateix ajuntament tingui una fuita durant una setmana en la que
s’estan perdent litres i litres d’aigua.

Pren la paraula el Sr. Salamé qui diu que no entén que el Sr. Gibert qüestioni la reparació d’una
fuita, podria qüestionar la gestió de la brigada però no una reparació.

El Sr. Gibert diu que el que els qüestiona és la seva feina, doncs no és lògic tenir una fuita
durant una setmana.

El Sr. Alcalde li diu al Sr. Gibert que tenen un estudi que diu que les pèrdues per manca de
manteniment de la xarxa durant anys i anys és del 40 %.
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El Sr. Gibert diu que el Sr. Alcalde sempre busca la contra i que ell ara parlava de la fuita.

El Sr. Alcalde diu que ell parla de l’aigua en general i de la manca de manteniment per part de
l’ajuntament.

El Sr. Gibert diu que quan treuen un tema, ells surten per petaneres.

El Sr. Alcalde diu que el regidor d’obres ja li ha explicat el problema que tenen,  però el Sr.
Gibert no en té prou i segueix dient que s’estan perdent molts litres d’aigua, i és per això que ell
li diu que fins fa poc se’n perdia el 40 % per manca de manteniment de les canonades, i que
quan van entrar el 2007 no es portava cap control dels dipòsits ni res, no se sabia l’aigua que hi
havia, si els dipòsits estaven plens o buits.

El Sr. Gibert diu que el que ells fan es controlar la seva gestió, que per això la gent els ha votat,
i no els sembla bé que tinguin una fuita així durant tants dies.

El Sr. Salamé explica que hi ha una reparació feta per perdre el mínim d’aigua possible, s’han
fet  les  gestions  possibles,  s’ha  provat  amb  altres  materials,   per  tan  troba  que  és  molt
oportunista que li qüestioni al Ple una reparació d’una fuita.

El Sr. Gibert diu que haurien de buscar una manera urgent de reparar aquesta fuita i no ho
estan fent.

El Sr. Boada demana la paraula per preguntar si han demanat la peça a Mina Pública o altres
companyies.

El Sr. Salamé respon que s’han fet les gestions que s’havien de fer.

En relació a la neteja dels carrers diu que aquest any la situació és molt complicada i no donen
abast, doncs altres anys a aquestes alçades les herbes ja estaven seques, però aquest any es
troben amb urbanitzacions que encara estan molt malament i els veïns tenen prou motius per
queixar-se, però arriben on arriben. En relació a les empreses subcontractades diu que no sap
a què es refereix.
El Sr.  Alcalde diu que potser es confonen, doncs es va contractar una empresa per netejar
parcel·les.

El SR. Gibert diu que no es refereix a això.

El Sr. Salamé aclareix que per treure herbes no han subcontractat a ningú.

El Sr. Gibert diu que si per netejar parcs infantils tampoc.

El Sr. Salamé diu que sí que hi ha una empresa que fa manteniment de parcs infantils però que
això no té res a veure amb les herbes.

El Sr. Gibert diu que ell passa cada dia per l’Avinguda Muriel Casals i que hi veu una persona
netejant herbes que no treballa per l’empresa que tenen contractada.

El Sr. Alcalde diu que els que netegen herbes son Juan y Juan, l’Heura,  i una altra empresa
que és la que neteja les parcel·les municipals i a part fa uns quants metres de més, potser és
això.

Pren la  paraula el  Sr.  Casas qui  els recorda que ja  els van explicar que l’associació Ciclo-
Vacarisses va organitzar l’Open BCN BTT A Vacarisses el passat 22 d’abril , i amb la recaptació
neta volien fer un punt trac,k que és un circuit d’entrenament per bicicletes BTT,  i es va acordar
fer-ho allà. Segueix explicant que s’està elaborant un informe tècnic per tal de fer un conveni
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amb aquesta entitat per cedir-los temporalment l’espai. Afegeix que s’han endarrerit una mica  i
que l’empresa s’ha avançat fent moviments de terra,  però hi ha l’acord i cap al setembre es
tirarà endavant.

El Sr. Boada pregunta de qui serà la responsabilitat si un nen es fa mal allà fent salts. 

El Sr. Casas respon que en principi allà no se’n poden fer de salts.

El Sr. Boada diu que ell mateix hi ha estat aquesta tarda i hi havia molta gent amb bicicletes
fent salts.

El Sr. Casas diu que com ja ha dit l’entitat s’ha avançat fent aquesta actuació.

El Sr. Alcalde diu que la zona estava abalisada per  tal que no s’hi pogués accedir.

El Sr. Boada diu que ara no ho està i que s’està fent una activitat sense cap conveni signat i per
tant no es pot fer. A més diu que per ells és la primera noticia que en tenen d’això.

En relació a la masia de Torreblanca, el Sr. Casas diu que la llicència està donada i que avisarà
a l’inspector per tal que els requereixi que la placa d’obres ha d’estar visible. Els recorda que al
juliol  de  2013  es  va  aprovar  un  conveni  urbanístic  entre  l’ajuntament  de  Vacarisses  i
Torreblanca 2000, els antics propietaris, en el qual quedava clar quines actuacions es podien
fer  i  quines  no.  Explica  que  hi  ha  una  part  de  les  construccions  annexes  que  es  poden
enderrocar, donat que no tenen valor històric, en canvi la masia sí que s’ha de conservar, i el
que estan fent és apuntalar algun punt que ho necessita. 
Segueix dient que en el seu moment ja es va recollir que la masia estigués dins de l’inventari
del patrimoni arquitectònic de Catalunya de la Generalitat, el que significava una protecció de
l’edifici,   i per això s’hauria d’haver demanat en el seu moment un informe dels elements a
conservar. Explica que la masia no es podia incloure dins del catàleg de masies, perquè quan
es va fer arribar l’acord als propietaris era per fer passar de sòl rústec a sòl urbà i el catàleg
només recull les que estan en sòl rústec. 
A més diu que paral·lelament estan treballant amb Diputació de Barcelona per a que es faci un
informe tècnic  i  declarar  la  masia  “BCIL”  i  que,  quan es presenti  el  projecte d’execució de
reforma i rehabilitació de l’espai, hi hagi recollits tots aquells elements que s’han de conservar i
preservar conforme el que s’aprovarà a finals de setembre.

En relació a les canonades de fibrociment, el Sr. Casas diu que es va decidir no retirar-les per
una qüestió tècnica, però que ara mateix no sabria explicar-li bé i prefereix consultar-ho,  i ja els
farà arribar la informació.

Pel que fa a les instàncies de queixa per les obres de l’illa de vianants, diu que n’hi ha unes
vint, doncs recorda que una mateixa persona en va portar 15, però per saber el número exacte
ho hauria de consultar. Informa que aquest cap de setmana s’acaba la part grossa de les obres
amb l’asfaltat.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui demana al Sr. Secretari que faci constar en acte que quan ell
s’adreça al Sr. Alcalde ho fa amb el màxim respecte, com a alcalde i president de la corporació,
igual que amb el Sr. Secretari de la corporació.

El Sr. Secretari pregunta si el que vol dir és que cada vegada que el Sr. Garrido s’adreça al Sr.
Alcalde, en l’acta ha de posar Sr. Alcalde president de la Corporació.

El Sr. Garrido diu que normalment les actes no acaben de reflectir tot el que parlen.

El Sr. Secretari li respon que poden parlar d’aquest tema en un altre moment al seu despatx.
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En relació al porta a porta, el Sr. Garrido diu que hi ha gent que deixa bosses d’escombraries
escampades  pel  municipi  que,  finalment,  passats  uns  dies,  suposa que  les  acaba recollint
l’empresa Juan y Juan, per tant el seu prec és que s’investigui dins de les bosses per si hi ha
informació que els ajudi a saber qui l’ha llençat. 

Per altra banda, en relació a la C-58,  a part d’insistir  en la passarel·la diu que ha vist que
s’estan fent obres a l’alçada de la caseta de Protecció Civil,  però no saben què s’està fent,
doncs el  Sr.  Alcalde  va tancar la  comissió de seguiment  de la C-58. També diu  que es va
anunciar que s’instal·larien tanques de seguretat especials per les motocicletes i així s’ha fet,
però en algunes corbes més perilloses no s’han instal·lat.
Per acabar torna a demanar rètols informatius de canvi de municipi i de comarca. 

El  Sr.  Alcalde informa que les  obres que s’estan fent  és per instal·lar  pantalles  acústiques.
Explica que aquestes obres es van aprovar l’any 2008, promogudes per la regidora d’Esquerra
Txell Ricart, però que s’havien aturat per la crisi i posteriorment per un canvi normatiu.

El Sr. Garrido diu que normalment les obres s’informen amb un rètol, però aquesta vegada no
l’han posat.

El Sr. Alcalde diu que les obres duraran fins a finals de setembre. En relació a les tanques per
les motocicletes diu que ja ho comunicaran.

Pel que fa al control dels decibels durant els actes musicals de festa major, el Sr. Alcalde li diu
al Sr.  Gibert que ell,  que ha estat regidor de Cultura,  ja sap que és complicat,  doncs hi ha
limitadors de decibels però afecten la qualitat del so.... i s’ha de tenir en compte que és festa
major.

El Sr. Gibert respon que efectivament és festa major, però que ja van tenir un debat per aquest
tema i hi ha llocs, com per exemple Sabadell, que es posen uns limitadors de decibels, amb els
que la musica es pot disfrutar igualment.

El Sr. Alcalde diu que ja s’ho han mirat això.

El Sr. Gibert diu que entén que per aquesta festa major no hi seran a temps, però estaria bé i
que iafavorirà molt que la gent que vol descansar a partir de certes hores pugui fer-ho.

El Sr. Alcalde explica que s’ho estan mirant però volen estar ben informats i saber què implica i
representa. Explica que a Sant Cugat, per exemple, posen un limitador i quan es passa el límit
la música es para.

El Sr. Gibert diu que li sembla molt bé això.

Essent les 21 hores i 8 minuts, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de la
qual estenc la present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT, EL SECRETARI,

Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé
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