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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 30 
DE JULIOL DE 2020 
 
 
Vacarisses, a 30 de juliol de 2020, essent les 19:00 hores  del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es celebra per videoconferència , de conformitat amb el resolt 
per Decret de l’Alcaldia núm. 187/2020, de 3 de juliol,  i a l’empara de l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió ordinària del Consell 
Plenari Municipal, amb l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes compresos a 
l'ordre del dia, en la qual hi participen els senyors 
 
 
Presideix 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde    
 
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Assistits per la secretària accidental Jorgina Torrella i Ubach, qui dona fe de l'acte. 
 
 
Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència i, per tant, se’n farà la retransmissió en 
directe. 
 

 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 
1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE 

JUNY DE 2020 . 
 
 
Sotmesa  a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA,  D’ACORDAR LES FESTES LOCALS DE VACARISSES  

PER A L’ANY 2021. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la mà del Consell de Relacions Laborals, 
en la sessió plenària del passat dia 11 de juny de 2020, va ratificar la proposta dels dies festius 
laborals per a l’any 2021 a Catalunya. 
 
Vista l'Ordre TSF/81/2020,  de 17 de juny,  del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ,  per 
la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2021, publicada el 
DOGC núm. 8156, de 17 de juny de 2020. 
 
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors, de les catorze festes laborals, dues tindran 
caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Vist que conforme l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, l’adopció d’aquest acord 
és competència del Ple de la Corporació. 
 
El  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ens demana 
que amb l’objectiu d’avançar respecte la informació de les festes locals corresponents a l’any 
2021, poder disposar de l’acord abans del 31 de juliol de 2020. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 22 de juliol de 2020,  ha 
dictaminat , al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 A C O R D  
 
PRIMER.-  Determinar com a festes locals de Vacarisses per al 2021  , els dies 1 d’abril  i 28 de 

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

Generalitat de  Catalunya 
 
 
El Sr. alcalde explica que l’any vinent els festius seran el dia 1 d’abril, que com sempre és el 
dijous de la Setmana Santa i el 28 de maig que és el dia més proper a la festivitat de Sant Felip 
Neri. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 
 
1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA 
PER DESPESES GENERALS 

 
 
Resultant que, mitjançant Providència d’Alcaldia de data 15 de juliol de 2020 per incoar 
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l’expedient de modificació per suplements de crèdits finançats per Romanent líquid de 
tresoreria. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de 
suplements de crèdit. 

_ 
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de 
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el 
pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president 
de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de suplement de crèdit. 
 
L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació 
del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. 
Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei. 

_ 
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 i, si escau, de la Disposició 
Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera -prorrogada per a l'exercici 2019 pel RD-llei 10/2019- interpretada 
conforme a la Disposició Addicional 118ª LPGE 2018. 

 
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de suplements de crèdit exigeixen 
informe previ de la Intervenció municipal de fons i aprovació del Ple de la Corporació, amb 
subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre informació, reclamació i publicitat que el 
Pressupost municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

_ 
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de 
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que 
estimin pertinents. 

_ 
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple, 
que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit del 
vigent Pressupost en la seva modalitat de suplement de crèdit. 

_ 
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària l’adopció 
de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la Secretaria 
General. 

_ 
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la seva 
modalitat de suplement de crèdit, i en virtut del que s'ha exposat, Ii atès que la Comissió 
Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 22 de juliol de 2020, va 
dictaminar,  s'eleva al Ple de la Corporació el següent 
 

_ACORD 

_ 
PRIMER.-  L’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost 

Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit segons el següent detall: 

 



 4

Reducció del endeutament prog. Econ. import 

Amortització anticipada préstec 011 91302 96.204,59 

TOTAL     96.204,59 

 
Despesa de manteniment infraestructures de camins i carrers prog. Econ. import 

Manteniment de camins i carrers 1532 21000 31.468,53 

TOTAL     31.468,53 

 
SEGON.-  L’increment de despesa proposada es finança mitjançant el romanent líquid de 

tresoreria segons el següent detall següent:. 

_ 

Romanent  previ ajustat 2.268.261,03 

Romanent de despeses generals de projectes i despeses generals amb finançament afectat 459.475,70 

Romanent despeses generals per despeses compromeses (A,D,AD) 1.071.112,21 

Romanent per dotació de Provisió contingències 80.000,00 

Romanent per despeses generals 657.673,12 

Romanent per despeses general utilitzat anteriorment Decret D’Alcaldia 141/2020 70.000,00 

Romanent per despeses generals 587.673,12 

Romanent per a despeses generals a utilitzar en aquest expedient 127.673,12 

Romanent lliure per despeses generals 448.093,53 

  
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 
examinar la documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició publica per resoldre-les. 

 
QUART.-  El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es 

presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. 

_ 
Intervé el Sr. alcalde qui diu que van tractar el tema en Comissions i els va demanar l’informe 
en el qual es sostenten per tirar endavant aquesta despesa en el talús del camí de les Fonts de 
Torreblanca 48. Explica que aquest talús implica protegir una casa que hi ha just a sota i també 
una part del mateix carrer i segons les conclusions de l’informe correspon a l’Ajuntament, com 
a propietari de la parcel·la, adoptar les mesures adients per tal d’eliminar les molèsties i 
garantir la seguretat del talús existent. 
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que un cop examinat l’informe han pogut corroborar que la 
responsabilitat correspon a l’Ajuntament i per tant hi votaran a favor. 
 
Per part del PSC la Sra. Miranda diu que també hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Serna qui pregunta si l’obra s’ha atorgat a Sotecen i si l’import és de 31.000 €. 
 
El Sr. alcalde respon que sí que s’ha atorgat a Sotecen però que l’import és superior, uns 
48.000 , que es doten per dues partides, una ordinària i aquesta que és el que faltava per 
acabar de completar l’obra. 
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El Sr. Serna diu que hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que van quedar que un cop tinguessin l’informe en parlarien a la 
Junta de Portaveus però no en van arribar a parlar i és per això que s’abstindran. Per altra 
banda pregunta si realment totes les despeses han de córrer a càrrec de l’Ajuntament o 
s’hauria de fer a mitges amb el veí, afegeix que li agradaria parlar amb el tècnic que ha fet 
l’informe perquè no ho veu clar. 
 
El Sr. alcalde respon que es va enviar l’informe a tothom i que potser a la Junta de Portaveus 
se n’hagués pogut parlar més però pensa que a l’informe queda clar i hi tots uns errors del 
passat que han portat a aquesta situació i és per això que consideren, sostentats per aquest 
informe i per serveis tècnics, que és l’Ajuntament qui ha de pagar aquesta obra. 
 
El Sr. Boada diu que els sembla bé, però els hagués agradat debatre-ho.  

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat:  
 
 

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

A FAVOR x x x x  x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS     x  

 

 

 
1.4.-  PROPOSTA DEL  REGIDOR DE MEDI AMBIENT I RESPONSABILITAT AMB 

L’ENTORN D’APROVACIÓ DEL PLA DELS ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA. 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el denominat “Pacte dels Alcaldes pel clima i 
l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha nascut després d’un procés 
no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 

 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 

 
Així mateix es planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic 
mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de mesures 
d’adaptació i mitigació al canvi climàtic. 

 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a 
llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat 
que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els 
seus esforços. 

 
En data 30 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar l’adhesió al pacte 
dels alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima. 

 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 22 de 
juliol de 2020, va dictaminar. 
 
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) del Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
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Per tot això, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides, proposo al ple municipal 
l'adopció del següent 

 
ACORD 

 
PRIMER.-  Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC), que 

s’incorpora al present acord formant-ne part a tots els efectes. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la 

Diputació de Barcelona. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que la Comissió Europea ha posat en marxa el 
denominat “Pacte dels Alcaldes pel clima i l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com 
a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. 
Segueix dient que aquest pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi 
adhereixen per aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables i 
que atès que, en data 30 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar 
l’adhesió al pacte dels alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima, ara el que fan és aprovar el 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que per responsabilitat la votaran a favor. 
 
La Sra. Fuster diu que des de Movem tot el que siguin mesures per a l’adaptació i mitigació al 
canvi climàtic són benvingudes, afegeix que esperen que sigui una aposta real i clara i que 
sobretot aquestes mesures s’arribin a implementar i no quedin només en voluntat, hi votaran a 
favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que estan a favor de totes les propostes que serveixin 
per a millorar l’entorn per al canvi climàtic i energètic. 
 
El Sr. Serna, per part de Veïns per Vacarisses, diu que hi votaran a favor doncs estan totalment 
d’acord amb tot el que sigui la defensa del canvi climàtic. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que també hi estan a favor tot i que esperen que totes 
aquestes mesures els estats les tirin endavant, doncs moltes vegades tot això és de cara a la 
galeria i l’activitat real queda compromesa. 
 

 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 

_ 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DEL  REGIDOR DE MEDI AMBIENT I RESPONSABILITAT AMB 

L’ENTORN,  SOBRE L’AMPLIACIÓ DELS LÍMITS DEL PARC NATURAL DE SANT 
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 
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El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, gestionat per la Diputació de Barcelona, té 
actualment una superfície de 13.693,78 Ha i ocupa terrenys de dotze termes municipals situats 
en tres comarques diferents; el Bages, el Moianès i el Vallès Occidental. Aquests municipis són: 
Castellar del Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, Pont de Vilomara i 
Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet, Talamanca, Terrassa i 
Vacarisses. 
 
Vacarisses té 4050 hectàrees dins el Parc Natural. A la banda est i nord est de Vacarisses hi ha 
continuïtat de la massa forestal no urbanitzada i amb enclavaments d’interès paisatgístic, 
social, geològic i per a la biodiversitat. Aquests espais tenen un gran valor natural i prenen 
especial importància com connectors ecològics entre espais naturals protegits del Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac i el Parc de la Muntanya de Montserrat. 
 
La primera figura de protecció del Parc Natural va ser el Pla especial del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, aprovat per resolució ministerial de 24 de juliol de 1972, d’acord amb 
la legislació urbanística vigent aleshores. Fou el primer espai natural protegit mitjançant 
l’aprovació d’un pla especial urbanístic. Posteriorment, l’abast d’aquest pla, pel que fa a 
superfície i a normativa, es va ampliar quan, el 4 d’octubre de 1982, la Comissió Provincial 
d’Urbanisme de Barcelona va aprovar el Pla especial, promogut per la Diputació de Barcelona, 
tot acollint-se a la Llei del sòl revisada l’any 1976. L’àmbit d’aquest Pla especial ocupava una 
superfície de 9.638 hectàrees.  
 
No fou fins l’any 1987 que mitjançant el Decret 106/87, de 20 de febrer, es creà el Parc Natural 
d’acord amb la Llei 12/85 d’Espais Naturals, aprovada dos anys abans al Parlament de 
Catalunya. La declaració de Parc Natural incloïa tot l’àmbit del Pla especial urbanístic vigent en 
aquell moment. 
 
A partir de 1994 i a petició de diversos ajuntaments, especialment de la zona nord del Parc, la 
Diputació de Barcelona va posar en marxa una modificació del Pla especial urbanístic, que va 
acabar incorporant 4.055 hectàrees més, assolint doncs una superfície de 13.693 ha, el que 
representava un 42% d’increment de l’àmbit, la majoria al sector nord i nord-est del Parc. 
Aquest nou Pla va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 26 de març de 1998, 
d’acord amb les prescripcions de la resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de data 24 de desembre de 1997. L’aprovació definitiva es va produir el 19 de juny 
de 1998 i va ser publicada en el DOGC el 9 de setembre de 1998. Aquesta ampliació va 
suposar doncs, una diferència entre els límits que atorgava la declaració de Parc Natural i els 
límits del nou Pla urbanístic. 
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona és la responsable de la gestió 
directa de l'àmbit territorial inclòs en l'actual Pla especial, i per tant de la gestió i de l'execució 
dels programes de conservació del patrimoni natural i cultural, de la creació i el manteniment de 
les infraestructures i dels serveis generals, de l'ús públic i de l'educació ambiental, que s'hi 
desenvolupa. 
 
Els instruments de planificació de nivell superior que estructuren el sistema d'espais protegits a 
nivell català i europeu, el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992 i 
amb categoria de Pla sectorial territorial, i la Xarxa Natura 2000 respectivament, inclouen 
també l’espai de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que després de les darreres modificacions 
sobrepassa els actuals límits del Pla especial urbanístic aprovat per la Diputació el 1998, fins 
assolir una superfície de 16.084,57 ha. Tenim doncs un àmbit de protecció legal que actualment 
queda fora dels límits del Parc Natural i dels instruments de gestió que hi disposa la Diputació. 
 
Els boscos formats principalment per alzinars i pinedes mediterrànies, situats al sud de l’actual 
límit del Parc Natural, són masses ben conservades, més o menys continues amb excepció de 
petites clarianes agrícoles, sovint al voltant de les masies, que esdevenen clau per a la 
connectivitat ecològica amb la resta d’espais naturals protegits de la Regió Metropolitana. 
Concretament són part del connector sud entre el parc natural de Sant Llorenç i Montserrat i del 
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connector nord-sud amb el Parc natural de Collserola, espais que també formen part de la 
Xarxa Natura 2000. 
 
L’any 2010 es va aprovar el Pla especial de protecció del connector sud entre Sant Llorenç del 
Munt i Montserrat dins el terme de Vacarisses.  
 
Altres ajuntaments vallesans també han promogut figures de protecció dels espais forestals 
situats al sud del Parc Natural. Aquest mateix any 2020 el terme de Terrassa ha fet una 
Modificació puntual del planejament urbanístic qualificant la franja que limita amb el sud del 
Parc com a àmbit d’especial interès ecològic (Parc natural de nova creació) i que proposa com 
a futura ampliació dels límits del Parc. L’any 2007 es va aprovar el Pla especial de protecció de 
la Serra de Coll Cardús dins el terme de Viladecavalls. Altres com Castellar del Vallès, que ja va 
iniciar un procés de reflexió sobre l’ampliació del parc durant la revisió del POUM, estudia quina 
part del seu terme municipal s’hi podria incloure. 
 
Així doncs, un augment de la superfície qualificada com a Parc natural, incorporant espais 
fronterers situats fora del límit actual, permetria incorporar un territori de gran valor, on es 
desenvolupen processos ecològics essencials, i amb un paisatge i hàbitats similars als que 
podem identificar a la resta del Parc. El valor d’alguns d’aquests espais ja ha estat reconegut 
anteriorment amb la seva inclusió dins el PEIN i la Xarxa Natura 2000, figures que ja inclouen 
una superfície major a la de l’actual parc, i també a través de les esmentades propostes i 
instruments urbanístics municipals que s’han anat aprovant als darrers anys en la vessant sud 
del Parc, és el cas del nostre terme i el municipi de Viladecavalls 
 
L’interès dels municipis es va materialitzar quan durant la tardor de l’any passat ja es van 
produir les primeres reunions entre els cinc ajuntaments del sud del Parc, Castellar del Vallès, 
Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls, per tractar l’ampliació del Parc en els seus 
termes municipals, tal com es recull en la nota de premsa publicada el dia 29 de novembre de 
2019. 
 
El nostre terme municipal presenta dos espais amb gran valor natural i amb interès paisatgístic, 
social i per a la biodiversitat, prenent especial importància com a connectors ecològics del Parc 
de Sant Llorenç i  de la Muntanya de Montserrat: 
 

- El primer és el connector est, que aniria des de la Serra de Coll Cardús, el Mimó, 
l’Obaga del Puigventós direcció al Parc Natural Muntanya de Montserrat. 
 

- El segon connector seria per la banda oest, des de Can Còdol, passant per Sanana, la 
Baixada de la Maciana, la Font del Gall i Les Comelles direcció al Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat 

 
L’ampliació del Parc Natural amb aquests àmbits i d’altres que es poguessin afegir per 
complementar la proposta, així com la seva incorporació també dins el PEIN i dins la Xarxa 
Natura 2000, permetria augmentar i consolidar, de manera definitiva, el nivell de protecció 
d’aquests espais i afavoriria que, alhora, fossin beneficiaris dels programes de gestió i 
conservació, vigilància, prevenció d’incendis i de senyalització que la Diputació de Barcelona, 
com a organisme gestor, té establerts al Parc Natural, a més d’altres programes i/o ajuts que es 
poguessin preveure des d’altres administracions. 
 
Per tot el que s’ha expressat, atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida 
en sessió ordinària el dia 22 de juliol de 2020, va dictaminar, proposem al Ple municipal 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.-  Instar a la Diputació de Barcelona com a administració gestora del Parc 

Natural, a iniciar   d'acord amb els municipis interessats, els treballs de 
preparació i formulació d’una proposta d'ampliació del Parc Natural de Sant 
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Llorenç del Munt i l'Obac, i a fer-ne la posterior tramitació a la Generalitat de 
Catalunya per la seva aprovació. 

 
SEGON.-  Declarar l’interès de l’Ajuntament de Vacarisses en aquest procés d’ampliació 

del Parc Natural. 
 
TERCER.-  Instar a la Generalitat de Catalunya com a administració competent per 

formular i aprovar les propostes de declaració o ampliació dels espais naturals 
de protecció especial, i la inclusió d'espais al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, a 
participar en aquest procés de preparació i formulació d’una proposta 
d'ampliació del Parc Natural, i posterior aprovació, vetllant per que aquesta 
ampliació permeti unificar les diferents figures de protecció existents. 

 
QUART.-  Sol·licitar als ajuntaments de Castellar del Vallès, Matadepera, Terrassa i 

Viladecavalls, juntament amb Vacarisses, a sumar-se a aquesta iniciativa i a 
treballar conjuntament amb les altres administracions implicades per elaborar 
una proposta conjunta d'ampliació del Parc Natural. Alhora, fer extensiva 
aquesta sol·licitud, a tots els Ajuntament del Parc Natural.  

 
CINQUÈ.-  Notificar aquest a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, als 

Consells Comarcals del Bages, del Vallès Occidental i del Moianes, a tots els 
ajuntaments del Pac Natural, a les entitats de defensa de la natura de l’àmbit 
territorial del Pac Natural i la resta d'entitats que formen part de la Comissió 
consultiva del Parc, i als serveis municipals interessats. 

 

 
El Sr. Casas llegeix la proposta i els acords d’aquesta. 
 
El Sr. alcalde explica que es tracta d’una proposta de màxims en la qual demanen que gairebé 
tot el territori de Vacarisses quedi dins el Parc Natural prioritzant aquests dos corredors, el 
corredor est com ja saben està creat des de fa anys i l’oest enllaçaria els dos parcs el de la 
Serra de l’Obac i Sant Llorenç del Munt amb el de Montserrat. Afegeix que com bé ha dit el 
regidor es tracta d’una proposta inicial de Terrassa a la qual s’hi afegeixen, igual que ho fan 
Matadepera, Castellar i Viladecavalls. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que estan d’acord en la conservació de les zones verdes i si 
Vacarisses hi queda dins encara millor. 
 
La Sra. Fuster diu que aquestes zones objecte d’ampliació dels límits del Parc Natural són 
zones que ja estaven protegides amb la seva inclusió al PEIN i a la Xarxa 2000 per tant la 
inclusió en els límits del Parc Natural fa que tingui una major protecció, també jurídica, i per tant 
hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda per dir que estan a favor de que l’Ajuntament estigui inclòs en 
aquest procés d’ampliació del Parc Natural. 
 
El Sr. Serna diu que estan molt contents, doncs es tanca pràcticament tot el cercle per 
Vacarisses i pregunta si Castellbell i el Vilar no està inclòs. 
 
El Sr. alcalde respon que no, i que tampoc ho està Rellinars. Explica que es tracta d’una 
proposta treballada per qui s’hi ha volgut afegir i que encara té recorregut. Afegeix que ell 
també creu que part de Rellinars i Castellbel també hi haurien de ser, però cada municipi 
decideix. 
 
El Sr. Serna diu que ells hi votaran a favor. 
 
El Sr. Boada diu que la proposta diu una cosa i el planell una altra, doncs tal com ha dit el Sr. 
alcalde es qualifica tot el municipi com a Parc Natural. Per tant això no és només les 



 10

qualificacions del Mimó i per tant pot portar altres conseqüències. Segueix dient que segons el 
plànol s’inclou tot el municipi, però no és això el que els van dir, doncs hi ha nuclis de població 
que estan dins del Parc Natural. Per tant és una proposta bastant seriosa, que s’hauria de 
consultar als propietaris i que sàpiguen què els suposa. Segueix dient que és per això que ells 
s’abstenen. 
 
El Sr. alcalde respon que és una proposta de màxims, i que tal com ha dit la Sra. Fuster, el 
territori de Vacarisses ja està gairebé tot protegit pel PEIN, Xarxa Natura  2000 o el mateix Pla 
Metropolità. Aquesta és la seva proposta, però si s’ha de reduir o no ja ho veuran quan 
comencin a parlar amb el Parc Natural, només és un punt de partida. Afegeix que evidentment 
el fet de declarar tot Vacarisses dins d’un Parc Natural afecta també a urbanisme i al 
creixement de Vacarisses, que per a ells és un creixement que hauria d’anar més cap endins i 
no cap enfora com ha anat passant en els darrers anys. 
 
Intervé el Sr. Boada per dir que hi ha molts ajuntaments que han tirat pel dret sense tenir en 
compte als propietaris, però ells creuen que els propietaris han de saber els pros i els contres. 
Afegeix que a la Comissió els haurien d’haver dit que es tractava de tot el municipi i explicar-los 
que és PEIN, Xarxa Natura 2000 i en general parlar-ne més perquè és prou important. Diu que 
és per tot això que s’abstindran. 
 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR x x x x  x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS     x  

 
 
 
1.6.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

DE CONCESSIÓ DE SERVEIS PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS 
ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI 
DE MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU ORGANITZADES PER 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de maig de 
2020, va aprovar l’expedient ordinari de contractació de la CONCESSIÓ DE SERVEIS PER 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS 
PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI DE MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU 
ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE VACARISSES,  i disposar l’obertura del 
procediment restringit, no subjecte a regulació harmonitzada,  amb convocatòria pública per a 
la seva adjudicació, i en unitat d’acte aprovà el Plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació, essent  el 
pressupost base màxim de licitació de la contractació, calculat per la durada de DOS ANYS (2 
cursos escolars pel servei de menjadors dels centres docents, més 2 estius per a les activitats) 
de vigència inicial del contracte ,i amb caràcter orientatiu,  es fixa en la quantitat de  973.938,38 
euros ( IVA inclòs) (nou-cents setanta-tres mil nou-cents trenta-vuit euros amb trenta-vuit 
cèntims) , amb el desglossament següent:  
 

 Pressupost licitació Import IVA Total import 
màxim IVA 
inclòs  

Curs 2020/2021 444.629,31 € 25.113,44 € 469.742,75 € 
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Curs 2021/2022 444.629,31 € 25.113,44 € 469.742,75 € 
Activitats estiu 2021 15.660,40€ 1.566,04€ 17.226,44 € 
Activitats estiu 2022 15.660,40€ 1.566,04€ 17.226,44 € 
Total 920.579,42 € 53.358,96 € 973.938,38 € 
 
El valor estimat del contracte a efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP, el qual és 
calculat en base a l’import net de la xifra de negoci, sense incloure l’Impost sobre el Valor 
Afegit,  que s’estima que generarà l’empresa concessionària durant l’execució del contracte, és 
de 2.301.448,55 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit, i amb el desglossament 
següent: 
 
 
CONCEPTES IMPORT 
Xifra de negoci estimat durada inicial del contracte (curs escolar 2020/2021, 
2021/2022, i activitats estiu 2021 i 2022) 

920.579,42 € 

1ª pròrroga (curs escolar 2022/2023 i activitats estiu 2023) 460.289,71 € 
2ª pròrroga (curs escolar 2023/2024 i activitats estiu 2024) 460.289,71 € 
3ª pròrroga (curs escolar 2024/2025 i activitats estiu 2025) 460.289,71 € 
Total 2.301.448,55 € 
 
 
Tanmatiex s’aprovà la despesa plurianual, autoritzant la despesa per import de 19.800,00 
euros, a càrrec del grup de programa 231 concepte 480 , i per import de 18.537,08 euros, a 
càrrec del grup de programa 326 concepte 227 del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 
2020,  i assumint els compromís d’incloure al Pressupost dels exercicis 2021 i 2022 , l’import i 
amb càrrec a la partida pressupostària segons el següent detall: 
 

Anualitat  Aplicació 
Import total (IVA 

inclòs)  

2021  Grup programa 231 concepte 480 49.500,00 

2021  Grup programa 326 concepte 227 63.569,16 

2022  Grup programa 231 concepte 480 29.700,00 

2022  Grup programa 326 concepte 227 35.763,53 
 
i sotmetent la concessió de pròrrogues, si s’atorguen, a la condició suspensiva de l’existència 
de crèdit pressupostari per finançar la despesa del contracte. 
 
Atès que tracta d’un contracte de concessió de serveis especials de l’annex IV de la LCSP, 
d’acord amb el previst a la Disposició Addicional 36 de la LCSP , s’utilitzà com a mitjà de 
convocatòria de licitació un anunci d’informació prèvia,  amb el contingut establert a l’annex 
III.B.Secció 3, el qual fou enviat  al Diari Oficial de l’Unió Europea el dia 15 de maig de 2020 i 
publicat el dia 19 de maig de 2020, i publicat en el perfil de contractant el dia 18 de maig de 
2020, essent el termini de presentació de sol.licitud de participació en el període comprès entre 
el dia 19 de maig de 2020 i el dia 2 de juny de 2020. 
 
Segons certificat emès pel secretari de la Corporació, les empreses que varen presentar sol.licitud 
de participació foren: 
 
 

EMPRESA NIF DATA 

SERUNION ALIMENTACIO SALUDABLE, S.L. B66956988 22/05/2020 

CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL B65553679 26/05/2020 
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7 I TRIA SA A61046017 01/06/2020 

CATERING ARCASA SL – FUNDACIÓ PIA 
INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN 
L’ESPLAI (UTE ARCASA-FPT) 

B08465601 02/06/2020 

AUSOLAN RCN S.L.U. B62504105 02/06/2020 

SERHS FOOD AREA S.L. B59803825 02/06/2020 

ROCA GONZÁLEZ, S.L. B08599185 02/06/2020 
 
 
 
Celebrades Meses de contractació els dies 8 de juny de 2020 i 18 de juny de 2020, qui com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada,  procedí, conforme la clàusula 17) del PCAP i 
l’article 326.1, 326.2.a) i 326.2.e) de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP),  a la selecció dels candidats, una vegada comprovada la personalitat i la 
solvència dels sol.licitants que varen corregir les deficiències detectades , resultant que les 
empreses que foren proposades a passar a la següent fase, i conforme els articles 160.2, 162.4 
i 164 de la LCSP, per Decret de la regidora d’Educació núm. 20/2020, de data 25 de juny, 
facultada en virtut de la competència atorgada per acord de data 28 de maig de 2020, del Ple 
de la Corporació, com a òrgan de contractació, se les invità a presentar les seves proposicions, 
les quals les han presentat dins del termini són: 
 

- CATERING ARCASA S.L. - FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (UTE ARCASA-FPT) 

 
- 7 I TRIA SA 

 
 
Constituïda la Mesa de contractació, en acte no públic, el dia 8 de juliol de 2020, d’acord amb la 
clàusula 24) del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), es procedí a l’obertura del 
sobre A,  qualificant la documentació general  relativa a la capacitat i l’aptitud per contractar 
amb l’Administració prevista a la clàusula 15 del PCAP,  i la solvència econòmica i financera  
prevista a la clàusula 16.2) del PCAP, es donà per presentada la documentació requerida per 
prendre part a la present licitació i per tant foren admeses les proposicions d’ambdues empreses. 
 
El mateix dia 8 de juliol de 2020, la Mesa de contractació , en acte no públic, va procedir a 
l'obertura dels sobres B d’aquesta licitació inclosos en l’eina de Sobre Digital ,  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 assenyalats a la clàusula 19.2) del PCAP , i a l’empara del 
prescrit a la clàusula 23) del PCAP “La Mesa de Contractació podrà, tanmateix, sol·licitar 
l’assessorament de tècnics o experts independents amb coneixements acreditats en les 
matèries relacionades amb l’objecte del contracte”,   es va fer entrega de dita documentació a la 
tècnica d’Educació per a la seva avaluació. 
 
En data 13 de juliol de 2020, 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, acordant atorgar les següents puntuacions: 
 
 

 CRITERI AVALUABLE 

CATERING ARCASA S.L. - FUNDACIÓ 
PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (UTE 
ARCASA-FPT) 

7 I TRIA SA 
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B.5) 

L’equilibri nutricional 
i qualitat dels menús 
proposats (fins a 14 
punts) 

10,50 7,19 

B.6) 

 Projecte 
educatiu(fins a 27,5 
punts) 

18,50 25,00 

 Total 29,00 32,19 

 
 
 
 
A la mateixa Mesa de contractació, del dia 13 de juliol de 2020, en acte públic, s’efectuà l’obertura 
del sobre C per a valorar els 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 15 de juliol de 2020, per tal que, en acte públic, en realitzés la valoració i en donés a 
conèixer el resultat. 
 
Les ofertes presentades per les respectives empreses foren: 
 
 

 
Empresa:  CATERING ARCASA,SL – FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (UTE ARCASA-FPT) 

 

 A) Proposició econòmica (sobre C) 
 
A.1) Oferta econòmica dels preus dels menús i del servei de berenar i fruita a mig matí 

 
(L’import total del preu unitari de cada un dels menús i del preu unitari  del servei berenar-fruita mig matí (IVA inclòs)  
no pot superar l’import màxim establert en cadascun dels apartats previstos a la clàusula 5.2) del Plec, i l’import del 
preu ha de ser arrodonit, bé a la unitat sencera, a una fracció de decimal o a dues fraccions decimals. Les quantitats 
han d'expressar-se en lletres i xifres. En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i 
l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres). 
 
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. 

3,46€ 0,35€ 2,35€ 6,17€ 

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

3,50€ 0,35€ 2,46€ 6,31€ 

Escola Bressol El 
Cuc 
Escola Bressol El 
Xic 
Usuari permanent 

3,47€ 0,347€ NO EMPLENAR 3,82€ 
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Escola Bressol El 
Cuc 
Escola Bressol El 
Xic 
Usuari esporàdic 

3,50€ 0,35€ NO EMPLENAR 3,85€ 

Activitats d’estiu  
 
 
 

4,72€ 0,47€ NO EMPLENAR 5,20€ 

 
 
 
 
 
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 

0,91€ 0,091€ 1,01€ 

 
A.2) Oferta econòmica del cost del servei de vetlladores. 

 
(L’import  del preu unitari/hora del servei  de vetlladores (exempt d’IVA)  no pot superar l’import màxim establert a la 
clàusula 5.3) del Plec, i l’import del preu ha de ser arrodonit, bé a la unitat sencera, a una fracció de decimal o a dues 
fraccions decimals. Les quantitats han d'expressar-se en lletres i xifres. En cas de divergència entre l’oferta econòmica 
expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres). 

 

Centre escolar 

Import 
unitari hora 
vetlladora 

Escola Pau Casals  
Escola Font de l’Orpina     14,90€ 

 
 

A.3) Oferta econòmica del cost del servei de monitores de reforç a les escoles bressol. 
 
(L’import  del preu unitari/hora del servei  de monitores de reforç (exempt d’IVA)  no pot superar l’import màxim 
establert a la clàusula 5.4) del Plec, i l’import del preu ha de ser arrodonit, bé a la unitat sencera, a una fracció de 
decimal o a dues fraccions decimals. Les quantitats han d'expressar-se en lletres i xifres. En cas de divergència entre 
l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres). 
 

Centre escolar 

Import 
unitari hora 
monitores 
de reforç 

Escola Bressol El Cuc 
Escola Bressol El Xic 14,90€ 

 
 

 

 B) La documentació acreditativa de les referències tècniques 
(sobre C) 

 
 

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

Ofereixo els següents productes amb certificació ecològica dels quals en faré ús, com a mínim, un 
cop per setmana, durant tot el curs escolar i les activitats d’estiu. El producte serà  l’ingredient 
principal del plat.  
 
  Fruita 
  Làctics 
  Patates 
  Verdures i hortalisses (enciam, tomàquet, mongeta verda, coliflor, bròquil, pastanaga, espinacs 
o bledes, cols brucel·les) 
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B.2) L’ús de peix fresc. 
 
  Si ofereixo l’ús de peix fresc, com a plat principal, un cop per setmana durant tot el curs 
escolar i les activitats d’estiu. 
 
 
B.3) Proposta de gestió de cobrament als usuaris.  
 
  Si ofereixo fer el cobrament de rebuts a més vençut.  
 

 
B.4) Ús d’aigua tractada mitjançant fonts d’osmosi remineralitzada, per a tots els usuaris del 
servei de menjador, escoles i activitats d’estiu, durant l’àpat.  

 
  Si oferiré diàriament aigua tractada mitjançant fonts d’osmosi remineralitzada, per a tots els 
usuaris del servei de menjador, escoles i activitats d’estiu, durant l’àpat  
 

 
B.7) Les millores que s’introdueixin en el servei. 
 
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). 

 
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, 
professorat i famílies). Cada centre determinarà la data de la xocolatada. Es podrà modificar el 
contingut de la xocolatada a demanda de la direcció del centre sempre i quan no superi el cost 
pressupostat.  
 
Descompte 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. 
Descompte d’un 4% al preu del menú al 2n, 3r o 4rt germà. El descompte s’aplicarà a partir del 
segon germà segons  l’ordre de naixement. 
 
 
 
Pressupost amb les següents característiques: 

 
Ha aportat el desglossament del Pressupost total dels costos de prestació del servei, el qual té 
efectes purament informatius. 
 
 

Empresa:  7 I TRIA, SA 
 

 A) Proposició econòmica (sobre C) 
 
A.1) Oferta econòmica dels preus dels menús i del servei de berenar i fruita a mig matí 

 
(L’import total del preu unitari de cada un dels menús i del preu unitari  del servei berenar-fruita mig matí (IVA inclòs)  
no pot superar l’import màxim establert en cadascun dels apartats previstos a la clàusula 5.2) del Plec, i l’import del 
preu ha de ser arrodonit, bé a la unitat sencera, a una fracció de decimal o a dues fraccions decimals. Les quantitats 
han d'expressar-se en lletres i xifres. En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i 
l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres). 
 
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) 
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Escola Pau Casals   
Escola Font de 
l’Orpina 
Usuari permanent. 

3,50€ 0,35€ 2,35€ 6,20€ 

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

3,50€ 0,35€ 2,35€ 6,20€ 

Escola Bressol El 
Cuc 
Escola Bressol El 
Xic 
Usuari permanent 

3,50€ 0,35€ NO EMPLENAR 3,85€ 

Escola Bressol El 
Cuc 
Escola Bressol El 
Xic 
Usuari esporàdic 

3,50€ 0,35€ NO EMPLENAR 3,85€ 

Activitats d’estiu  
 
 
 

4,70€ 0,47€ NO EMPLENAR 5,17€ 

 
 
 
 
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 

0,90€ 0,09€ 0,99€ 

 
A.2) Oferta econòmica del cost del servei de vetlladores. 

 
(L’import  del preu unitari/hora del servei  de vetlladores (exempt d’IVA)  no pot superar l’import màxim establert a la 
clàusula 5.3) del Plec, i l’import del preu ha de ser arrodonit, bé a la unitat sencera, a una fracció de decimal o a dues 
fraccions decimals. Les quantitats han d'expressar-se en lletres i xifres. En cas de divergència entre l’oferta econòmica 
expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres). 

 

Centre escolar 

Import 
unitari hora 
vetlladora 

Escola Pau Casals  
Escola Font de l’Orpina     14,93€ 

 
 

A.3) Oferta econòmica del cost del servei de monitores de reforç a les escoles bressol. 
 
(L’import  del preu unitari/hora del servei  de monitores de reforç (exempt d’IVA)  no pot superar l’import màxim 
establert a la clàusula 5.4) del Plec, i l’import del preu ha de ser arrodonit, bé a la unitat sencera, a una fracció de 
decimal o a dues fraccions decimals. Les quantitats han d'expressar-se en lletres i xifres. En cas de divergència entre 
l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres). 
 

Centre escolar 

Import 
unitari hora 
monitores 
de reforç 

Escola Bressol El Cuc 
Escola Bressol El Xic 14,93€ 

 
 

 

 B) La documentació acreditativa de les referències tècniques 
(sobre C) 

 
 

B.1) L’ús d’aliments amb certificació ecològica. 
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Ofereixo els següents productes amb certificació ecològica dels quals en faré ús, com a mínim, un 
cop per setmana, durant tot el curs escolar i les activitats d’estiu. El producte serà  l’ingredient 
principal del plat.  
 
  Fruita 
  Patates 
  Verdures i hortalisses (enciam, tomàquet, mongeta verda, coliflor, bròquil, pastanaga, espinacs 
o bledes, cols brucel·les) 
 
B.2) L’ús de peix fresc. 
 
  Si ofereixo l’ús de peix fresc, com a plat principal, un cop per setmana durant tot el curs 
escolar i les activitats d’estiu. 
 
 
B.3) Proposta de gestió de cobrament als usuaris.  
 
  Si ofereixo fer el cobrament de rebuts a més vençut.  
 

 
B.4) Ús d’aigua tractada mitjançant fonts d’osmosi remineralitzada, per a tots els usuaris del 
servei de menjador, escoles i activitats d’estiu, durant l’àpat.  

 
  Si oferiré diàriament aigua tractada mitjançant fonts d’osmosi remineralitzada, per a tots els 
usuaris del servei de menjador, escoles i activitats d’estiu, durant l’àpat  
 

 
B.7) Les millores que s’introdueixin en el servei. 
 
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). 

 
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, 
professorat i famílies). Cada centre determinarà la data de la xocolatada. Es podrà modificar el 
contingut de la xocolatada a demanda de la direcció del centre sempre i quan no superi el cost 
pressupostat.  
 
Descompte 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. 
Descompte d’un 4% al preu del menú al 2n, 3r o 4rt germà. El descompte s’aplicarà a partir del 
segon germà segons  l’ordre de naixement. 
 
 
Pressupost amb les següents característiques: 

 
Ha aportat el desglossament del Pressupost total dels costos de prestació del servei, el qual té 
efectes purament informatius. 
 
Com a resultat dels càlculs efectuats la Mesa va fer la valoració  de les proposicions 
econòmiques i documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació del 
criteris  d’adjudicació avaluables de forma automàtica, següent: 
 
 

NÚM. EMPRESA 

A.1)  
PREUS 
MENÚ 

A.2) 
VETLLAD

ORES 

A.3) 
MONITOR

ES 
REFORÇ 

B.1) 
ALIMENTS 
ECOLÒGI

CS 

B.2)  
ÚS PEIX 
FRESC 

B.3) 
GESTIÓ 

COBRAME
NT 

B.4)  
AIGUA 

OSMOSI 

B.7) 
MILLORES 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

CRITERIS 
SOBRES C 

1 CATERING 27 2,00 2,00 10,00 5,00 2,00 4,00 2,50 54,5 
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ARCASA S.L. - 
FUNDACIÓ PIA 
INSTITUT PERE 
TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN 
L’ESPLAI (UTE 
ARCASA-FPT) 
 

2           
 7 I TRIA,SA          
  5,50 0,00 0,00 7,50 5,00 2,00 4,00 2,50 26,50 
           

 
 
Finalment, les puntuacions atorgades per la Mesa de contractació es concretaren en: 

 

Núm. per 
ordre 

decreixent 
EMPRESA 

Total 
puntuació 

criteris 
avaluables 
base judici 

valor 

Total 
puntuació 

criteris 
avaluables 

fórmula 
automàtica 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 

CATERING ARCASA S.L. - FUNDACIÓ PIA 
INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN 
L’ESPLAI (UTE ARCASA-FPT) 29,00 54,50 83,50 

2 7 I TRIA,SA 32,19 26,50 58,69 

 
 
En conseqüència els membres de la Mesa de contractació, segons Acta del dia 15 de juliol de 
2020,  elevaren a l’òrgan de contractació, el Ple de la Corporació, la proposta d’adjudicació del 
contracte de CONCESSIÓ DE SERVEIS PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS 
ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI DE 
MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE 
VACARISSES, a  CATERING ARCASA S.L. - FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (UTE ARCASA-FPT),  d’acord amb les condicions de l’oferta 
presentada, en estimar que és la millor oferta per la relació qualitat-preu, en ésser avaluada 
amb criteris econòmics i qualitatius. 

 
Vist que tanmateix fou requerida l’esmentada empresa per tal que, d’acord amb l’article 150.2. 
de la LCSP,  dins del termini de deu dies hàbils, constituís la garantia definitiva i perquè, 
conforme la clàusula 26) del Plec de clàusules administratives particulars,  acredités la resta de 
circumstàncies consignades  a la/les declaracions responsables aportades, que no restin 
justificades al RELI . 
 

En data 23  de juliol de 2020 s’ha presentat la documentació requerida i han constituït garantia 
definitiva , per import de 46.028,97 euros , dels quals per import de 23.014,49 euros s’han 
constituït mitjançant aval de l’entitat Bankia,SA, inscrit en el registre especial d’avals el dia 21 
de juliol de 2020, amb el número 2020/012.332, i per import de 23.014,49 euros, mitjançant 
transferència de l’entitat Caixa Bank,  garantint solidàriament tots els integrants de la unió 
temporal. 
 
 
Atès que s’han apreciat unes errades en tres dels sumatoris de preu net més l’IVA, de l’apartat 
A.1) Oferta econòmica dels preus dels menús i del servei de berenar i fruita a mig matí, s’ha 
practicat la correcció oportuna. 
 
Vist el què disposen els articles 69,150.3 i 151 de la LCSP. 
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Vist que en virtut del que preceptua el punt 2 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, 
correspon al Ple les competències com a òrgan de contractació, atès que té caràcter  plurianual 
perquè la seva durada, eventuals pròrrogues incloses, és superior a 4 anys. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
22 de juliol de 2020, va dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de CONCESSIÓ DE SERVEIS 

PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI DE MENJADOR 
DE LES ACTIVITATS D’ESTIU ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE 
VACARISSES, a  CATERING ARCASA S.L. - FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE 
TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (UTE ARCASA-FPT) , amb NIF B08465601 
I R5800395E, d’acord amb les condicions de l’oferta presentada, i pels preus 
unitaris següents: 

 
A.1) Preus dels menús i del servei 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. 

3,46€ 0,35€ 2,35€ 6,16€ 

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

3,50€ 0,35€ 2,46€ 6,31€ 

Escola Bressol El 
Cuc 
Escola Bressol El 
Xic 
Usuari permanent 

3,47€ 0,347€ NO EMPLENAR 3,82€ 

Escola Bressol El 
Cuc 
Escola Bressol El 
Xic 
Usuari esporàdic 

3,50€ 0,35€ NO EMPLENAR 3,85€ 

Activitats d’estiu  
 
 
 

4,72€ 0,47€ NO EMPLENAR 5,19€ 

 
 
 
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 

0,91€ 0,091€ 1,00€ 

 
A.2) Cost del servei de vetlladores. 

 
( 

Centre escolar 

Import 
unitari hora 
vetlladora 

Escola Pau Casals  
Escola Font de l’Orpina     14,90€ 
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A.3) Cost del servei de monitores de reforç a les escoles bressol. 
 
 

Centre escolar 

Import 
unitari hora 
monitores de 

reforç 
Escola Bressol El Cuc Escola 
Bressol El Xic 14,90€ 

 
 

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

Productes amb certificació ecològica dels quals en farà ús, com a mínim, un cop per setmana, 
durant tot el curs escolar i les activitats d’estiu. El producte serà  l’ingredient principal del plat.  
 
Fruita 
Làctics 
Patates 
Verdures i hortalisses (enciam, tomàquet, mongeta verda, coliflor, bròquil, pastanaga, espinacs o 
bledes, cols brucel·les) 
 
B.2) L’ús de peix fresc. 
 
Ús de peix fresc, com a plat principal, un cop per setmana durant tot el curs escolar i les 
activitats d’estiu. 
 
 
B.3) Proposta de gestió de cobrament als usuaris.  
 
Cobrament de rebuts a més vençut.  
 

 
B.4) Ús d’aigua tractada mitjançant fonts d’osmosi remineralitzada, per a tots els usuaris del 
servei de menjador, escoles i activitats d’estiu, durant l’àpat.  

 
Diàriament aigua tractada mitjançant fonts d’osmosi remineralitzada, per a tots els usuaris del 
servei de menjador, escoles i activitats d’estiu, durant l’àpat  
 

 
B.7) Les millores que s’introdueixin en el servei. 
 
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, 
professorat i famílies). Cada centre determinarà la data de la xocolatada. Es podrà modificar el 
contingut de la xocolatada a demanda de la direcció del centre sempre i quan no superi el cost 
pressupostat.  
3-Descompte 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. 
Descompte d’un 4% al preu del menú al 2n, 3r o 4rt germà. El descompte s’aplicarà a partir del 
segon germà segons  l’ordre de naixement. 
 
 
SEGON.-   Disposar  la despesa per import de 19.800,00 euros, a càrrec del grup de programa 

231 concepte 480 , i per import de 18.537,08 euros, a càrrec del grup de programa 
326 concepte 227 del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2020. 
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TERCER.-  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, prèvia formalització en escriptura pública la constitució de la UTE. 

 
QUART.-  Notificar aquest acord a l’altre licitador. 
 
CINQUÈ.-  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. 
 
SISÈ.-  Disposar que la formalització del contracte , junt amb el corresponent contracte, i 

en un termini no superior a quinze dies després del seu  perfeccionament es 
publiqui al perfil de contractant i al Registre Públic de Contractes de Catalunya. 

 
 
La Sra. Moral explica que després del problema amb l’empresa Futur Just i pel fet de no poder 
fer una licitació pels terminis de què disposaven es va haver de parlar amb l’AMPA per tal que 
contractessin el servei de menjador i l’Ajuntament es a comprometre a fer una nova licitació pel 
curs 2020-2021, a la que es van presentar 7 empreses, de les que només en van quedar dues, 
i la que s’ha endut la licitació és Catering Arcasa amb la UTE amb la Fundació Pere Tarrés. 
Afegeix que ja en van parlar a les Comissions però si tenen algun dubte poden preguntar-li. 
 
El Sr. Gibert demana la paraula, per dir que hi votaran a favor, però comenta que quan agafes 
empreses grans i que no coneixes poden acabar portant problemes com ja s’hi han trobat al 
llarg dels anys, però esperen que aquesta vegada no sigui així. Afegeix que la proposta 
econòmica d’aquesta empresa és uns cèntims més econòmica i esperen que compleixin els 
compromisos. Per acabar, demana que facin el seguiment des de el primer moment, per tal que 
l’empresa compleixi i faci les coses ben fetes per evitar problemes. 
 
Intervé la Sra. Moral per dir que això serà així, que pensen estar-hi a sobre des de el primer 
moment i que en la primera trobada que han tingut els han semblat dues empreses serioses 
que treballen juntes i saben el que fan. Per tant creu que no haurien de tenir problemes, però 
de totes maneres seguiran amb les visites mensuals sobretot a la cuina. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster per dir que coincideix en gairebé tot el que ha dit el regidor 
d’U.I.P.V. Ja han vist tota la documentació que els han fet arribar, però coincideixen en que és 
una empresa nova, en un sector delicat i ,evidentment, és un dels costos més elevats que té 
l’Ajuntament. Per tant el seguiment ha de ser exhaustiu sempre amb la col·laboració de la 
Comissió de Menjador, i si pot ser més d’una vegada al mes molt millor. 
Afegeix que la regidora els va dir que ja els faria arribar més informació, tot i que ara ja els ha 
informat de manera genèrica d’aquesta primera impressió de l’empresa. Per acabar torna a 
demanar rigurositat i seguiment. 
 
La Sra. Moral reitera el que ja ha respost al Sr. Gibert, n’estaran a sobre des de el primer 
moment doncs coincideix amb ells en que és un tema molt important, que s’hi ha d’estar a 
sobre, sobretot amb l’experiència que tenen d’altres empreses. Afegeix que quan tingui un 
moment ja els farà arribar una explicació de la reunió amb l’empresa. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 

_ 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.7.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE, D’APROVACIÓ DEL 
“PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS ALS ESPAIS 
PÚBLICS D’OCI NOCTURN DE VACARISSES. 

 
L’Ajuntament de Vacarisses, a través de les Regidories de Joventut i Polítiques de Gènere ha 
decidit prendre cartes en l’assumpte de l’abordatge de les violències sexuals als espais públics 
d’oci nocturn. Aquesta iniciativa resulta el tret de sortida per una estratègia que s’anirà 
desenvolupant amb el temps, i que permeti gaudir en igualtat d’oportunitats i llibertats a totes 
les persones que acudeixen als espais festius del municipi, tot fent front a les estructures i 
mecanismes del patriarcat que a dia d’avui no ho permeten.  
 
Així doncs, ha estat elaborat el “Protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais 
públics d’oci nocturn de Vacarisses”, document que ha estat realitzat en consonància amb el 
‘Protocol comarcal per un espai públic i contextos d’oci lliures de violències masclistes’ del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental, i pretén ser una eina útil d’estructuració o organització 
d’accions que permetin l’abordatge de es violències sexuals als espais d’oci nocturn. A més 
consta d’una diagnosi que ha permès aterrar les diferents estratègies proposades a la realitat 
de Vacarisses, i que permetrà, al mateix temps, donar pistes per la creació d’un pla d’abordatge 
integral de les violències sexuals en un futur.  
 
L’objectiu principal d’aquest protocol és abordar les violències sexuals als espais públics d’oci 
nocturn a través de la sensibilització i la coordinació de circuits específics per les diverses 
persones i agents que formen part de l’entorn festiu. 
 
Vist el que disposa la Llei 5/200, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
22 de juliol de 2020, va dictaminar , al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar el “Protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais públics d’oci 

nocturn de Vacarisses”, com a eina d’estructuració o organització d’accions que 
permetin l’abordatge de es violències sexuals als espais d’oci nocturn. 

 
SEGON.-  Publicar el present protocol al Web de l’Ajuntament i al Portal de la Transparència. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Carbó qui diu que explicarà la proposta breument perquè ja van parlar-
ne a les Comissions. Comenta que el mes de desembre van aprovar una moció per declarar 
Vacarisses municipi feminista, moció amb diferents acords, un d’ells l’adhesió al Decàleg per la 
construcció de Municipis Feministes que ja està feta. Explica que un altre dels punts del 
decàleg era definir protocols clars en els casos de situacions d’assetjament sexual en tots els 
àmbits dins del municipi, a partir d’aquí i tenint en compte que a les últimes festes locals ja 
s’havien implementat els punts liles, van creure oportú i enriquidor un protocol d’agressions 
sexuals amb l’objectiu de sensibilitzar i visibilitzar les diferents manifestacions de violència 
sexual i sobretot coordinar els diferents agents que en contextos d’oci nocturn actuen en 
aquestes situacions. 
 
La Sra. Fuster demana la paraula per dir-li a la regidora de Joventut que amb aquestes 
propostes sempre els tindrà al seu costat i que celebren la proposta doncs sobretot és durant la 
joventut el moment clau per replantejar les pautes adquirides en els models de relació entre 
homes i dones i fomentar les relacions igualitàries. Afegeix que tal com diu a la proposta el 
document s’ha fet amb consonància amb el protocol del Consell Comarcal, entitat en la qual la 
seva representació política hi forma part, i tot i que ha estat adequat amb una diagnòsi 
específica per Vacarisses hi votaran a favor. 
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Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que ells també hi votaran a favor. 
 
Per part del PSC, la Sra. Miranda diu que estan d’acord amb tot el que tingui a veure amb el 
control sobre les violències sexuals als espais públics i d’ oci nocturn de Vacarisses. Per tant hi 
votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna per dir que estan completament d’acord amb la proposta i esperen 
que aquest protocol suposi una millora important en l’oci nocturn a Vacarisses. També diu que 
hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Moreno qui diu que per descomptat hi votaran a favor,  però els volen fer alguna 
pregunta. En relació als punts liles pregunta quins són aquests resultats dels que parlen al 
protocol sobre la festa del 2019 i si han aportat coses positives quines són. 
Per altra banda pregunta si tenen previst redactar algun pla d’actuació o ja el tenen fet però no 
l’han incorporat al protocol, en aquest cas pregunta què hi han previst. 
També comenta que al protocol hi ha un gràfic segons el qual no s’han fet polítiques de gènere, 
doncs diu que hi ha d’un 0 a un 18 % de persones contractades que son dones i d’un 73 a un 
100 % d’homes contractats, per tant espera que les ofertes culturals contractades siguin més 
compensades, doncs creu que és viable. 
Com a prec diu que ja fa dies que als plens els ha preguntat per l’ordenança municipal per a la 
igualtat i no en sap res. 
 
En relació als punts liles la Sra. Carbó respon que les memòries dels punts liles corresponen a 
les festes majors gran i petita i al Cap D’Any de l’any 2019. Explica que no poden dir si hi ha 
hagut millora o no, però si que es van fer diferents actuacions que es consideren molt positives 
sobretot en temes de sensibilització i prevenció més que d’intervenció en situacions. Afegeix 
que és un dels objectius del protocol sensibilitzar la població de que els punts liles existeixen i 
poden acostar-s’hi si tenen cap problema, per tal de poder intervenir en situacions més 
concretes. 
Pel que fa al pla d’actuació la Sra. Carbó diu que va relacionat amb el Pla d’Igualtat, i per ara 
Vacarisses està adherida al Pla d’Igualtat del Consell Comarcal.  
Per altra banda diu que un altre dels acords aprovats amb la moció del desembre era elaborar 
un Pla d’Igualtat que recolliria tots els aspectes a millorar que apareixen a la diagnosi del 
protocol, però com que és un protocol concret d’actuació en casos d’agressió sexual no entra el 
Pla d’Igualtat general de tot el municipi. 
 
La Sra. Moreno diu que es referia a que parlen dels trajectes de nit, de la il.luminació, els 
busos.... però no veu un pla d’actuació concret per les festes. 
 
La Sra. Carbó li respon que la diagnosi s’ha fet tenint en compte tot el que hi ha a les festes 
però el protocol és específic d’actuació en agressions sexuals, per tant tota aquesta diagnosi ja 
els servirà per quan més endavant elaborin el Pla d’Igualtat, però no en aquest protocol en 
concret doncs no hi entra aquesta matèria. 
 
Intervé el Sr. alcalde qui felicita a la regidora per la feina feta des de la regidoria. 
 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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2.- SOBREVINGUTS . 
 
No n’hi ha. 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA 
 
3.1.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 164/2020, de 18/06/2020, al 215/2020, de 
22/07/2020), (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 17/2020, de 18/06/2020, 
al 22/2020, del 13/07/2020), (Obres i Serveis, del 15/2020, de 22/06/2020, al 21/2020, de 
10/07/2020), (Urbanisme, del 68/2020, de 19/06/2020, al 81/2020, de 22/07/2020), 
(Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, el 5/2020, de 7/07/2020), 
(Esports, el 12/2020, de 20/07/2020), (Educació, del 18/2020, de 17/06/2020, al 25/2020, 
de 9/07/2020), (Acció Social, del 40/2020, de 3/07/2020, al 48/2020, de 15/07/2020), 
(Innovació, Comunicació i Eficiència Energètica, el 8/2020, de 3/07/2020), (Gent Gran, 
l’1/2020 de 17/07/2020), (Joventut, del 7/2020 de 16/06/2020, al 9/2020 de 15/07/2020). 

 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 

 
3.3.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS AMB MOTIU DE LA 

COVID19. 
 

- DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 187/2020, DE 3 DE JULIOL, DE CELEBRACIÓ 
DELS ÒRGANS COL.LEGIATS DEL MES DE JULIOL PER VIDEOCONFERÈNCIA. 

 
Vist que el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  modificat pel RD 465/2020, de 17 de 
març i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 487/2020, de 10 d’abril, pel RD 
492/2020, de 24 d’abril,  pel RD 514/2020, de 8 de maig, pel RD 537/2020, de 22 de maig, i pel 
RD 555/2020, de 5 de juny, amb una vigència fins les 00:00 hores del 21 de juny. 
 
D’entre les mesures adoptades per l’Estat, tenint en compte l’evolució dels contagis, i que la 
pandèmia ha posat de manifest que, davant de situacions de crisis d’aquesta transcendència, 
pel greu risc col.lectiu, es poden adoptar mesures conduents a garantir el funcionament 
democràtic i eficaç de les entitats locals, fou aprovat el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de 
març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit socials i econòmic per 
fer front al COVID-19, el qual en la seva Disposició final segona modifica la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Aquesta modificació es concreta en afegir un nou apartat 3 a l’article 46 del precitat text legal, 
amb la següent redacció: 
 
“3.En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col.lectiu, o 
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal 
funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col.legiats de les Entitats 
Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l’Alcalde o 
President o qui vàlidament els substitueixi a l’efecte de la convocatòria d’acord amb la 
normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i prendre acords a distància per mitjans 
electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori 
espanyol i quedi acreditada la seva identitat. Tanmateix s’haurà d’assegurar la comunicació 
entre ells en temps real durant la sessió, disposant-se dels mitjans necessaris per a garantir el 
caràcter de públic o secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas. Als 
efectes anteriors, es consideraran mitjans electrònics vàlids les audioconferències, 
videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament 
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la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat 
i votació dels acords que s’adopten”. 
 
Tot i finalitzat l’estat d’alarma, considero molt recomanable continuar celebrant els òrgans 
col.legiats d’aquest Ajuntament, mitjançant videoconferència, contribuint així a evitar el risc de 
contagi, el qual es combat amb mesures, entre d’altres, com el distanciament social. 
 
Atès que s’han habilitat els recursos tecnològics necessaris, per tal que s’operi amb un nou 
model no presencial a la Casa Consistorial per a la celebració de les sessions dels òrgans 
col.legiats d’aquesta Corporació, amb plenes garanties pels seus membres participants. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides per l'article 
46.2.a de la Llei reguladora de les bases del règim local 
 

 RESOLC 
 
PRIMER.- Que per la situació excepcional provocada pel COVID-19,  per tal de seguir 
contribuint a evitar el risc de contagi,  amb mesures com el distanciament social, prèvies 
convocatòries en temps i forma,  la celebració del Ple ordinari del dia 30 de juliol de 2020, la 
Junta de Portaveus del dia 27 de juliol de 2020 i les Comissions Informatives ordinàries del 22 
de juliol de 2020, es realitzin a distància pel mitjà electrònic de videoconferència, emprant el 
mitjà que s’hagi habilitat a l’efecte, el qual permetrà que resti acreditada la identitat dels 
membres participants, la comunicació entre ells en temps real durant la sessió, i la validesa del 
debat i votació dels acords que s’adoptin. 
 
SEGON.- Disposar que, per tal de garantir el caràcter de públic de la sessió plenària, llevat les 
excepcionalitats que preveu la Llei , es faci  la retransmissió del Ple ordinari en directe. 
 
TERCER.-  Comunicar la present resolució a tots el membres de la corporació . 
 

- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.188/2020, DE 3 DE JULIOL DE 2020, PEL QUAL ES 
RESOL AVOCAR LA COMPETÈNCIA DELEGADA PER RESOLUCIÓ DE 
L’ALCALDIA NÚM 188/2019, DE 18 DE JUNY, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
EN MATÈRIA DE PERSONAL. 

 
Vistes les competències que l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atribueix a l’alcalde. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 188/2019, de 18 de juny, de creació i composició de la 
Junta de Govern Local i delegació de competències, es va resoldre delegar en aquest òrgan, 
entre d’altres, les següents atribucions en matèria de personal: 
 

 
“-Aprovació de l’ oferta d'ocupació pública i bases de selecció del personal i dels concursos de 

provisió de llocs de treball . 
 

-Imposició de sancions al personal municipal amb motiu de faltes de caràcter greu o molt greu.  
 

-Acords sobre indemnitzacions al personal municipal per danys en els seus béns amb ocasió 
de la prestació dels seus serveis. “ 

 

Resultant que les raons d'eficàcia en el funcionament dels serveis, atesa la situació excepcional 
provocada pel COVID-19,  per tal de seguir contribuint a evitar el risc de contagi,  amb mesures 
com el distanciament social,  considero convenient l’avocació de la competència delegada en la 
Junta de Govern Local en matèria de personal a l'Alcaldia de la Corporació, com a òrgan 
delegant. 
 
Vist el que disposa l'article 116 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i  
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l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 

_ 
RESOLC 

  

PRIMER.-  Avocar la competència delegada per Resolució de l'Alcaldia número 188/2019, 
de data 18 de juny de 2019, en matèria de personal, a la Junta de Govern 
Local, de nou a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació com a òrgan que va ser 
el delegant de la mateixa, i mentre consideri que pot contribuir a un 
funcionament més eficaç d’aquesta administració, per les diverses contrarietats 
provocades per la COVID-19. 

 
SEGON.-  Comunicar la present resolució als regidors membres de la Junta de Govern 
Local. 
 
TERCER.- Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la següent sessió 

ordinària que celebri. 
 
 

- DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 204/2020, DE 16 DE JULIOL, DE CELEBRACIÓ DE 
LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES PER VIDEOCONFERÈNCIA. 
 

Vist que el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  modificat pel RD 465/2020, de 17 de 
març i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 487/2020, de 10 d’abril, pel RD 
492/2020, de 24 d’abril,  pel RD 514/2020, de 8 de maig, pel RD 537/2020, de 22 de maig, i pel 
RD 555/2020, de 5 de juny, amb una vigència fins les 00:00 hores del 21 de juny. 
 
D’entre les mesures adoptades per l’Estat, tenint en compte l’evolució dels contagis, i que la 
pandèmia ha posat de manifest que, davant de situacions de crisis d’aquesta transcendència, 
pel greu risc col.lectiu, es poden adoptar mesures conduents a garantir el funcionament 
democràtic i eficaç de les entitats locals, fou aprovat el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de 
març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit socials i econòmic per 
fer front al COVID-19, el qual en la seva Disposició final segona modifica la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Aquesta modificació es concreta en afegir un nou apartat 3 a l’article 46 del precitat text legal, 
amb la següent redacció: 
 
“3.En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col.lectiu, o 
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal 
funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col.legiats de les Entitats 
Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l’Alcalde o 
President o qui vàlidament els substitueixi a l’efecte de la convocatòria d’acord amb la 
normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i prendre acords a distància per mitjans 
electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori 
espanyol i quedi acreditada la seva identitat. Tanmateix s’haurà d’assegurar la comunicació 
entre ells en temps real durant la sessió, disposant-se dels mitjans necessaris per a garantir el 
caràcter de públic o secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas. Als 
efectes anteriors, es consideraran mitjans electrònics vàlids les audioconferències, 
videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament 
la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat 
i votació dels acords que s’adopten”. 
 
Tot i finalitzat l’estat d’alarma, considero molt recomanable continuar celebrant els òrgans 
col.legiats d’aquest Ajuntament, mitjançant videoconferència, contribuint així a evitar el risc de 
contagi, el qual es combat amb mesures, entre d’altres, com el distanciament social. 
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Atès que s’han habilitat els recursos tecnològics necessaris, per tal que s’operi amb un nou 
model no presencial a la Casa Consistorial per a la celebració de les sessions dels òrgans 
col.legiats d’aquesta Corporació, amb plenes garanties pels seus membres participants. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides per l'article 
46.2.a de la Llei reguladora de les bases del règim local 
 

 RESOLC 
 
PRIMER.-  Que per la situació excepcional provocada pel COVID-19,  per tal de seguir 

contribuint a evitar el risc de contagi,  amb mesures com el distanciament 
social, prèvies convocatòries en temps i forma,  la celebració de la comissió 
especial de comptes el 22 de juliol de 2020, es realitzi a distància pel mitjà 
electrònic de videoconferència, emprant el mitjà que s’hagi habilitat a l’efecte, el 
qual permetrà que resti acreditada la identitat dels membres participants, la 
comunicació entre ells en temps real durant la sessió, i la validesa del debat i 
votació dels acords que s’adoptin. 

 
SEGON.-   Comunicar la present resolució a tots el membres de la corporació . 
 
 

 
3.4.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DEL REGIDOR D’OBRES I SERVEIS NÚM. 16/2020, 

DE 6 DE JULIOL, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE MIXT 
(OBRA-SUBMINISTRAMENT-SERVEIS) , CORRESPONENT al PROJECTE “XARXA 
DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS”.  

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament , en sessió ordinària de data 30 de juliol 2014, va acordar 
l’adjudicació del contracte mixt,  d’obra/subministrament/serveis, corresponent al projecte 
“XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS,  pel preu cert de 234.152,18 euros (dos-cents trenta-quatre mil 
cent cinquanta-dos euros amb divuit cèntims)  més  49.171,96 euros d’IVA , al tipus del 21% 
(quaranta-nou mil cent setanta-un euros amb noranta-sis cèntims).  a l’empresa SOLER 
ENERGY SERVICES SL., essent formalitzat el contracte en data 05 d’agost  de 2014. 
 
Vist que el Ple reunit en sessió ordinària el 29 de juliol de 2015 es va acordar : 
 
“(...)PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del contracte mixt,  
d’obra/subministrament/serveis, corresponent al projecte “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT 
AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS” ,  adjudicat 
en data 30 de juliol de 2014 a l’empresa a l’empresa SOLER ENERGY SERVICES S.L.,  amb 
NIF B59955716, modificació quantificada en 25.471,36 euros, que suposa un increment del 
9,75% respecte el preu primitiu del contracte de la prestació corresponent a l’obra, 
subministrament, instal·lació i manteniment correctiu del primer any. 
 
SEGON.- Aprovar la 7ª i última Certificació de les obres  corresponents al projecte “XARXA DE 
CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS”,  la relació valorada de la qual puja 25.471,36 euros, IVA inclòs. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 25.471,36 euros amb càrrec a la partida  
pressupostària de grup de programa 150 concepte 623  del Pressupost  de l’exercici 2015  
.(...)” 
 
Vist que el resultat final de l’obra a nivell pressupostari es el següent: 
 
El resum a nivell pressupostari és el següent: 
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“Pressupost original de contracte (obra+mant. total):  283.324,14 €  IVA inclòs 
Pressupost original de contracte (obra+1r any):         261.281,33 €  IVA inclòs 
 
Obra executada fins a la 6a certificació:                        269.791,31 € IVA inclòs 
Obra executada 7a certificació i última (liquidació) 
Corresponent a preus contradictoris:             25.471,36 € IVA inclòs 
 
TOTAL EXECUTAT FINAL LIQUIDACIÓ   295.262,67 € IVA inclòs 
 
                                                                          
Vist que el contractista va constituir les garanties definitives, de conformitat amb la clàusula 
1.17 del PCAP, en data 21 de juliol de 2014 per import de 10.796,75 euros per la prestació de 
l’obra, subministrament, instal·lació i manteniment correctiu del primer any, i per import de 
1.821,72 euros per la prestació de manteniment correctiu a partir del segon any i durant la 
durada del contracte amb un mínim de 4 anys, més el manteniment preventiu al llarg de la 
durada del contracte amb un mínim de 5 anys. 
 
Vist que en data 16 d’abril de 2015 es formalitzà l’Acta de recepció de les obres, declarant que 
s’entenia complert el contracte pel contractista al haver realitzat, d’acord amb els termes del 
contracte i a satisfacció de l’administració, la totalitat de la prestació. 
 
 
Vist que el contracte te un període de garantia de 5 anys de durada a partir de la data de 
recepció de les obres i subministrament de la caldera, pel que fa a l’execució d’aquesta 
prestació i, atès que l’acta de recepció de la prestació referent al subministrament i execució de 
les obres d’instal·lació de la caldera es va signar en data 16 d’abril de 2015, aquest període de 
garantia finalitzà en data 16 d’abril de 2020.  
 
Vist el decret de l’Alcaldia 127/2020  de data 7/05/2020 el qual en la seva part resolutiva diu : 
 
“(...)PRIMER.- Requerir a l’empresa SOLER ENERGY SERVICES SL amb NIF B59955716, 
adjudicatària del contracte mixt   ( obra-subministrament-serveis) corresponent al projecte 
“XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS”  per tal que en el termini màxim d’un mes des de la recepció de 
la notificació de la present resolució, procedeixi a efectuar les reparacions necessàries pel 
correcte funcionament de les instal·lacions objecte del contracte i que s’han exposat a l’informe 
tècnic elaborat a l’efecte pel Gestor Energètic en data 8 d’abril de 2020. 
 
SEGON.-Donar audiència a l’empresa  durant un termini de 15 dies per la presentació 
d’al·legacions, en el seu cas. 
 
TERCER.-Retenir les garanties definitives dipositades per l’empresa fins que no es procedeixi a 
efectuar les reparacions esmentades, necessàries pel correcte funcionament de la 
instal·lació.(...)” 
 
Vistes les instancies amb registres d’entrada presentats per SOLER ENERGY SERVICES S.L 
nros 2896/2020 i 2988/2020 de dates 25/05/2020 i 28/05/2020 respectivament, de les quals en 
síntesi es  desprèn que l’esmentada l’empresa emprèn les accions necessàries per reparar  
l’averia i comunica que ha finalitzat les tasques de reparació. 
 
Vist  que en compliment del que disposa l’article 235.3 del TRLCSP, per part del Gestor 
Energètic Municipal s’ha emès en data 9 de juny de 2020, informe favorable en relació a les 
mesures correctores que sindicaven en el seu informe de data 8 d’abril de 2020 i que van donar 
lloc al requeriment que feia referència el Decret de l’Alcaldia num 127/2020, i conseqüentment, 
informa favorablement a la devolució de les garanties definitives constituïdes. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 187/2019, de data 17 
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de juny de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de juny de 
2019. 
 

RESOLC 
 
PRIMER.-  APROVAR les liquidacions del contracte mixt (obra-subministrament i serveis),  

corresponent al PROJECTE “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA 
DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS,  per un 
import de 295.262,67 € IVA inclòs. 

 
SEGON.-  DISPOSAR que es cancel·lin les garanties definitives constituïdes per SOLER 

ENERGY SERVICES S.L  i se li  retornin els avals dipositats per import de 
10.796,75 euros ( aval inscrit en el Registre Especial d’Avals en data 
21/07/2014 núm. 9340.03.1801609-54) per la prestació de l’obra, 
subministrament, instal·lació i manteniment correctiu del primer any, i per import 
de 1.821,72 euros ( aval inscrit en el Registre Especial d’Avals en data 
21/07/2014 núm. 9340.03.1801616-26 ) per la prestació de manteniment 
correctiu a partir del segon any i durant la durada del contracte amb un mínim 
de 4 anys, més el manteniment preventiu al llarg de la durada del contracte 
amb un mínim de 5 anys 

 
TERCER.-  NOTIFICAR el present acord al contractista. 
 
3.5.-  DONAR COMPTE DEL PROTOCOL D’INTENCIONS RELATIU A LES MESURES 

D'IMPULS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA PÚBLICA. 
 
 
REUNITS 
 
Les persones que figuren als annexos del present document, càrrecs electes que actuen en 
representació dels municipis i entitats relacionades, reunides telemàticament el dia 13 de juliol 
de 2020. 
 
EXPOSEN 
 
Antecedents 
 
La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els compromisos de 
reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient per iniciar 
aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia; el model energètic 
actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt 
elevats. 
 
En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a l’accés 
a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana 
empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de 
consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per la 
producció d’electricitat, de calor i per desplaçar- nos, a la transformació dels nostres edificis, la 
modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de 
manera més efectiva. 
 
Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius concrets pels 
anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el Govern 
de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, que es afectarà 
molt directament.Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en 
aquest procés. Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors 
d’energia, i han de liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies 
renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i 
comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers. 
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Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt especialment en 
relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model actual per finalitzar amb 
l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus elevats i manca de transparència. A 
banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació a la producció d’energia, és molt 
necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que 
l’administració pública pugui participar en les activitat de transport d’energia i operació de tot el 
sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que 
afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com es fa 
en altres països d’Europa. 
 
Per tot el que s’ha exposat les parts 
 
DECLAREN 
 
Primer.- Objecte. 
És objecte d’aquest Protocol la regulació del marc de col·laboració entre els ajuntaments i 
entitats que figuren als annexos, per impulsar mesures per a difondre i promoure la titularitat, la 
propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar 
suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per 
impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible. 
 
Segon.- Àmbit de col·laboració. 
Els ajuntaments i entitats signants es comprometen a estudiar i, si s’escau, impulsar la creació 
d’una xarxa de municipis compromesos amb la gestió pública de l’energia, articulada com a 
Associació de municipis i entitats, amb capacitat per oferir recolzament a tots aquells municipis 
que vulguin apostar per aquest model de gestió públic, aportant-los assistència, coneixement i 
acompanyament. 
 
Tercer.- Voluntat d’ampliació de la col·laboració entre les parts. 
Les parts es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d’ampliar en el futur, 
d’una banda, la col·laboració que s’estableix mitjançant el present protocol i, d’altra banda, la 
incorporació de nous municipis, entitats públiques, sectors acadèmics i societat civil 
organitzada. 
 
Quart.- Vigència. 
Aquest protocol serà vigent fins al 31 de desembre del 2020 i es podrà prorrogar anualment, 
mitjançant el corresponent acord, previ a la seva finalització. 
 
Cinquè.- Extinció. 
Són causes d’extinció del present protocol: 
La constitució de l’AMEP. 
El transcurs de la vigència 
El mutu acord de les parts. 
Qualsevol altre que contempli la normativa vigent d’aplicació. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present document. 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. alcalde informa de les dades de l’atur que ha disminuit en 3 persones, per tant es 
mantenen en una taxa del 14,4 %. Per tant és molt elevada i pel que sembla no baixa i hauran 
de treballar en polítiques per buscar ocupació i també pal·liatives, perquè hi haurà gent que la 
pot perdre. 
També informa de que s’han adherit a la Carta Europea per a la Igualtat entre homes i dones, 
igual que han fet 150 municipis més de l’estat. 
Per altra banda explica que els vol donar dades de diferents subvencions que han rebut, 
d’algunes se n’han assabentat avui mateix al Ple de la Diputació. Pel que fa al PUOSC els han 
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atorgat 103,000 €. De la concessió d’ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del 
catàleg de  Xarxa de Governs Locals en diferents actuacions o recursos els han donat un total 
de 60.000 €.; destaca el finançament de l’Escola Municipal de Música amb 6.117 €, el 
finançament de l’escola d’adults amb 2.700 €, el finançament en àmbit de Joventut per un valor 
de 3.582 €, la senyalització turística de Vacarisses amb 6,000 €, la dinamització del comerç 
local per un valor de 3.249 €, per la franja perimetral de la urbanització la Farinera 2.741€ . 
Segueix dient que avui mateix els ha arribat la resolució de la concessió del fons de prestació 
del Catàleg de Serveis de 2020, que sòn ajudes directes per valor de 32.000 €, amb un total de 
6 recursos, un d’ells l’abordatge de les violències masclistes 4.000 €, finançament d’activitats 
educatives,esportives i juvenils 9.247 € finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió 
social d’infants i adolescents 4.118 €, impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis 3,400 €, 
neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari i espai urbà degut a la Covid-19 1.000 € 
i reforç extraordinari dels Serveis Locals d’ocupació de 10.162 €. 
 
Per altra banda informa que avui també han sabut els imports de les Meses de Concertació, a 
les que els han canviat el nom. Recorda que durant el mandat 2011-2015 els van donar uns 
290.000 €, durant el mandat 2016-2019 van ser 424.000 i en l’actual mandat els atorguen 
773.000 €. Per tant en dos mandats poden dir que han més que doblat la quantitat de recursos 
que els venen per part de les Meses de Concertació que ara li diuen Pla General d’Inversions. 
 
El Sr alcalde cedeix la paraula a la Sra. Moral que vol informar de que ahir es va rebre una 
comunicació del Departament on els informen del finançament de la Generalitat per a les 
escoles bressol pels cursos vinents. Els diuen que pel curs 2019-2020 els donaran 1.300 € per 
plaça ocupada, el curs 2020-2021 seran 1.420 € i del curs 2021-2022 fins al 2028-2029 seran 
1.600 € per plaça ocupada. En relació al retorn del finançament dels anys anteriors, dels cursos 
2012-2013 al curs 2018-2019 els faran un retorn de 2.975 € a raó de 425 € per curs durant 10 
anys. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que no tenen cap pregunta a fer. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que té varies preguntes a fer. En primer lloc, en relació al 
retorn econòmic del Departament d’Educació que ha comentat la Sra. Moral, diu que ella sap 
que hi ha municipis que han rebut pagaments més directes i que li sorprèn que a nosaltres ens 
ho retornin en 10 anys quan en definitiva eren uns diners que ja hauríen d’haver rebut, per tant 
no ho troben gaire bona notícia. 
Pel que fa a les pudors, explica que Movem Vacarisses a participat a dues reunions de la 
Comissió de Seguiment de l’Abocador i la conclusió que en treuen és que realment es constata 
que hi ha una manca d’inversió per part dels titulars de l’explotació,  tant en les instal·lacions 
del CTR com a les instal·lacions de l’abocador. Segueix dient que fruit de les queixes es troben 
que ara diuen d’iniciar una serie d’accions que constaten que hi ha unes instal·lacions força 
deteriorades i per això es plantegen fer una cobertura provisional de les bases de lixiviats Per 
tant creuen que hi ha d’haver un seguiment i control d’accions immediates, doncs no pot ser 
que ara sigui només provisional mentre segueixen patint les pudors. Diu que també parlen de la  
instal·lació d’anabolitzadors al perímetre del CTR i del canvi de la estructura metàl·lica de 
l’edifici del CTR que també té un deteriorament.  
La Sra. Fuster diu que han d’exigir i ser molt rigorosos en el seguiment i control perquè sinó 
seguiran patint aquestes situacions que sembla que com més pressionen es posen una mica 
les piles. 
Adreçant-se al Sr. Casas li diu que des del seu partit en molts plens han demanat l’estudi de 
l’origen de les pudors i de la qualitat de l’aire, i sembla ser pels titulars que el Consorci farà un 
estudi propi de l’origen però ells creuen que l’Ajuntament també l’hauria de fer més que res per 
tenir la confiança en un estudi objectiu i,  en qualsevol cas, el Sr. Casas coneix sobradament 
que estaven pressupostades les segona i tercera fase d’aquest estudi de l’origen i la qualitat de 
l’aire que havia de fer-se quan hi hagués episodis llargs de pudors.  
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També diu que des de Movem ho han demanat en reiterades vegades però encara no s’ha 
fet.Sempre els han dit que la UPC no té els aparells disponibles, però quan ella era la regidora 
li van dir que quan hi hagués un episodi de pudors important els truqués i es posarien en marxa 
els equips en les diferents urbanitzacions que estan patint amb més èmfasi aquestes pudors. 
Afegeix que potser s’acabaran les pudors i no hauran vingut, quan el compromís i pressupost 
amb la ciutadania era posar en marxa aquest estudi per donar tranquil·litat amb la qualitat de 
l’aire i amb la salut del nostre municipi. Per acabar amb aquesta qüestió demana que es faci el 
més ràpid possible. 
 
Per altra banda, la Sra. Fuster comenta que la situació de Vacarisses, pel que fa al 
manteniment de carrers, de les herbes i de la via publica és força deteriorada, amb forats, 
herbes que dificulten la visió de la conducció en alguns casos. Afegeix que saben que és un 
municipi extens però estan notant aquesta inacció i desídia en la cura de la vila, quan la gent el 
que vol és un municipi net i endreçat i no les grans obres. Diu que només es tracta de passejar 
per les urbanitzacions i cuidar una mica més el nostre entorn. 
Adreçant-se al Sr. Casas li diu que com ja el van advertir creuen que ell porta moltes regidories 
importants com Obres i Serveis, Medi Ambient, Urbanisme, Esports...potser el plantejament 
inicial va ser erroni, doncs s’ha d’arribar a tot i creu que no ho estan fent. Per tant els demana 
que s’ho plantegin de nou. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui en relació a l’abocador, li diu a la Sra. Fuster que ella fa un any que 
va deixar de ser regidora i les basses s’han arreglat ara, perquè fa dos anys estaven 
descobertes, la façana tampoc s’ha deteriorat ara, sinó fa uns quants anys i és ara quan 
finalment han aconseguit posar tot això en ordre. Pel que fa a l’estudi d’olors el Sr. alcalde 
demana a la Sra. Fuster que vigili quan parli de desídia perquè amb l’estudi sí que hi va haver 
una desídia per part de la seva regidoria, perquè aquell estudi hauria d’estar acabat. 
 
La Sra. Fuster demana la paraula però el Sr. alcalde li diu que ara és el seu torn i que a ella ja 
l’han deixat fer tota la seva exposició. 
 
El Sr. alcalde segueix explicant que ells han treballat des de el primer dia perquè es cobreixin 
les basses de manera definitiva i està previst que es faci ara al setembre, quan és una cosa 
que no ve d’ara sinó de fa temps, quan ella també era regidora. Les basses no s’han deteriorat 
de fa un any igual que la façana. Admet que poden anar tard i es van relaxar tots perquè no hi 
havia episodis de pudors, perquè es pensaven que venia del biofiltre, es van canviar els 
biofiltres i sembla ser que no només pot ser dels biofiltres,  sinó que hi ha altres possibles focus 
d’emissions. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui en relació al manteniment de carrers respon a la Sra. Fuster 
que agraeix que es preocupi per ell, però els demana que tinguin present que han estat 3 
mesos que no han pogut fer algunes activitats i això ha passat factura. Segueix dient que en 
l’anterior ple o a les comissions ja van comentar que s’han contractat 3 empreses per fer 
desbrossament d’herbes a carrers. Pel que fa als forats, no han pogut tenir a tota la brigada 
treballant pel risc de contagi sinó que s’han d’anar combinant i, per tant, els recursos són els 
que són. A més també han contractat empreses externes per tenir un ajut. Per acabar diu que 
ja hi van per les urbanitzacions i veuen el que hi ha, però hi estan posant mà i esperen que en 
breu quedi solventat, doncs no es qüestió de deixadesa, sinó que han estat 3 mesos sense dur 
a terme algunes activitats. 
 
La Sra. Fuster demana la paraula per dir que ja sabia que el Sr. Casas li trauria el tema de la 
Covid i ells en són conscients, però no és això,  sinó és més un tema de projecte polític i 
seguiment de totes les gestions, doncs encara que tinguin la plantilla que tenen si el seu 
projecte és tenir els carrers mes endreçats i aposten per això, han de fer-ho i fer un seguiment 
contundent. En canvi aposten per fer una macro plataforma al poble. Torna a dir que el Sr. 
Casas té massa regidories per fer-se càrrec i entén que no ho pot fer factible. 
Adreçant-se al Sr. alcalde diu que en el darrer mandat, com ja sap, es va incidir molt en la 
col·locació dels 4 biofiltres; ella mateixa va tenir molta comunicació amb el Sr. Grinyó al 
respecte i gracies a això es van col·locar. Per tant, el que ara demanen, tenint les pudors, que 
els titulars de les explotacions es posin en el control i seguiment immediat del que s’ha de fer, 
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doncs a vegades hi ha postures més relaxades, i altres més contundents com la seva manera 
de fer política, però a vegades es tradueix en resultats. 
En relació a l’estudi de pudors la Sra. Fuster diu que no sap ben bé a què es referia el Sr. 
alcalde i que creu que no és coneixedor directe de la seva etapa com a regidora de Medi 
Ambient, doncs no es va poder culminar la primera fase sense pudors perquè la Policia va 
haver d’anar a recollir les mostres, perquè en aquell moment no tenien personal a Medi 
Ambient per fer-ho  i va ser la mateixa universitat que va demanar que subsidiàriament fos la 
Policia. Afegeix que en l'última fase del mandat no tenien aquests episodis d’olors i per tant és 
en els darrers mesos que s’hauria pogut fer, doncs és quan han tingut els episodis d’olors. 
 
El Sr. alcalde diu que la UPC els diuen que no hi va haver el seguiment tècnic que calia, com 
ella ja sap, doncs el seguiment no l’havia de fer la Policia Local, sinó per part de personal de 
Medi Ambient. 
 
La Sra. Fuster respon que és correcte però que en aquell moment no tenien la tècnica i els van 
dir que era lícit que ho fes la Policia i el Sr. alcalde ho sap perfectament, doncs els temes que 
portava ella els portava amb molta cura i carinyo. 
 
El Sr. alcalde diu que pel que fa a les herbes, a Barcelona per exemple, la Sra. Colau ho ha 
solucionat dient que hi ha herbes a tot arreu, cosa que afavoreix la biodiversitat i les herbes allà 
estan. Amb això vol dir que és evident que és un problema però demana que no facin 
demagògia amb això i parlin dels quilòmetres de carrers que tenen i de l’entorn que tenim. 
Afegeix que no és cert això de que no volten pel municipi, i li diu a la Sra. Fuster que potser és 
ella qui no el recorre, perquè s’ha fet el Ventaiol, Can Serra, Can Serra Estació, Torreblanca II, 
la Carena Llarga, el nucli practicament tot, s’està fent Torreblanca I i quan acabin seguiran per 
La Creu i el Palà. Segueix dient que no es pot obviar que han estat 3 mesos parats i la Sra. 
Fuster que defensa una sèrie de valors des de l’ecologisme al mediambientalisme potser no 
sap que gent del seu partit els ha demanat que segons quins herbassars no els treguin de la 
via pública perquè fomenten la biodiversitat. Per tant abans d’atacar s’haurien de posar d’acord. 
Per acabar diu que s’està fent un gran esforç per tapar forats, canviar panots... amb el personal 
i els recursos que tenen, doncs potser haurien de fer un monogràfic del que s’ha de mantenir a 
Vacarisses amb els impostos que tenen.  
 
El Sr. alcalde cedeix la paraula al PSC. 
 
La Sra. Miranda diu que li han arribat dades sobre el Pla d’Inversió Local 2020-2023 de 
Diputació en relació a un increment d’un 82,18 %  respecte al mandat anterior, diferència que 
correspon als canvis de criteri en el pressupost, doncs abans es mirava bàsicament la població 
i ara es tenen en compte altres criteris més socials com la renda.  
En relació a les pudors diu que no han de perdre el nord, doncs és cert que quan no hi ha olors 
la cosa està calmada. Feia anys que no es feien reunions, però ara se n’han fet dues en poc 
temps perquè s’està intentant buscar solucions. 
Per altra banda, comenta que a les xarxes socials es parlava d’unes filtracions sota terra a 
l’abocador, espantant a la població, i demana al Sr. alcalde que faci alguna explicació al 
respecte per tal que la població sàpiga la veritat. Afegeix que no es poden fer servir les xarxes 
socials per espantar el poble d’aquesta manera i creu que ha arribat l’hora de fer alguna cosa 
en aquest sentit, doncs s’està desfasant i caldria prendre alguna mesura. Aclareix que ella no 
està a les xarxes socials però que li arriba per altra gent les mentides que es diuen. 
 
El Sr. alcalde corrobora que al Pla d’Inversió Local s’han canviat alguns criteris que afavoreixen 
Vacarisses precisament pel territori que tenen, la taxa d’atur, quilometres de carrers. En relació 
a les filtracions diu que no sap de què van, però  que hi ha un sector de la població molt reduït 
a Vacarisses que es dedica a mentir i difamar, i que entre tots ho haurien d’aturar, perquè avui 
hi són ells però demà hi pot haver algú altre, i les difamacions i mentides son i seran les 
mateixes. 
Aclareix que no hi ha filtracions a l’abocador ni al pou de Torreblanca II, pou del que encara no 
treuen aigua perquè de moment els aqüífers de Can Serra s’han recuperat a nivells de 2007. 
Diu que s’ha arribat a dir a les xarxes que estan treien aigua d’allà, aigua contaminada, i no sap 
com a algú se li acut que un ajuntament pot donar aigua contaminada. Segueix dient que s’està 
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arribant a nivell d’acusacions, per exemple contra la seva persona, que evidentment tard o 
d’hora ho portaran davant d’on calgui. Torna dir que el que els està passant ara a ells, el dia 
que n’hi hagi un altre també els passarà i no són acusacions polítiques, que estarien disposats 
a aguantar, el que no poden acceptar és que es diguin autèntiques animalades de filtracions 
d'aigües a pous i d’altres històries, que no saben d’on surten, però tenen un grup de persones 
que se les creuen sistemàticament.  
 
La Sra. Miranda diu que està d’acord amb això de que avui és ell, i demà pot ser ella, per tant 
tots els que es creuen que no va amb ells algun dia els pot tocar. Agraeix al Sr. alcalde el seu 
aclariment. 
 
El Sr. alcalde informa que en el penúltim o últim informe sobre el Torrent del Llor l’aigua té un 
aspecte clar i transparent el que és molt positiu. 
 
A continuació el Sr. alcalde cedeix la paraula al regidor de Veïns per Vacarisses. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que de tot el que ha dit la Sra. Fuster poden estar d’acord 
en la majoria de coses, i volen fer èmfasi en el Consell de Seguiment, doncs tenen la sensació 
de que les explicacions que dóna el Consell només fan que marejar la perdiu, sobretot els 
representants de Generalitat, el Sr. Grinyó...doncs ara han començat les pudors i no saben on 
tocar perquè s’acabin o almenys si ho saben no tenen diners per fer-ho o si realment no ho 
saben no tenen gaires ganes d’esbrinar-ho. 
Pel altra banda diu que al Consell de Seguiment es va dir que havien tapat les basses 
provisionalment i ell ja va dir que no seria cap millora, i aquesta setmana ja ho han pogut 
comprovar, si és que és veritat que les han tapat, doncs ell no ha pogut anar a mirar-ho. 
Per altra banda el Sr. Serna diu que han de deixar clara la informació que els van donar l’altra 
dia , que hi havien 29.000 m³, que passaven de la cota i la intenció era desmuntar-ho, però ells 
no estan d’acord en que toquin escombraries velles, doncs aquestes pudors que estan tenint 
ara segurament és perquè s’està removent escombraria vella. Per tant si han de tocar 29.000 
m³, que Déu els agafi confessats. Afegeix que el Sr. alcalde sap que estan al seu costat en tot 
el que calgui referent a l’abocador. 
 
El Sr. Serna també pregunta per la pedra del carrer Ginebrer . 
 
Per altra banda, en relació al terreny que hi ha sobre del camp de futbol de la Carena Llarga, 
diu que davant de la porta del terreny municipal hi ha una claveguera que s’està enfonsant dia 
rere dia, per tant demana  com a prec,que en prenguin nota. 
 
També pregunta com va el tema de l’okupació a Vacarisses, perquè sap que hi continuen 
havent problemes, i per tant vol saber si hi ha hagut alguna millora. 
 
Per acabar pregunta per l’enfonsament del pou de Can Serra. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde qui sobre el Consell de Seguiment de l’Abocador diu que poden 
estar mig d’acord, però s’han compromès a una sèrie de mesures com els anabolitzadors, les 
basses que s’han tapat provisionalment i ara entraran el permís per tapar-les definitivament,  el 
tema de la façana i posar anabolitzadors als límits del CTR. Afegeix que segueixen parlant 
sovint amb el Sr. Grinyó, amb el Sr. Fernández que porta l’explotació del dipòsit, el Sr. Sardà, 
amb el Consorci de Residus i entenen que ells són els primers interessats, sobretot el Sr. 
Grinyó que planteja fer projectes, dels que no seuran ni a parlar-ne mentre segueixin les 
pudors. 
 
En relació a la pedra del carrer Ginebrer, diu que, tal com es va quedar amb la moció, es va fer 
una actuació segons criteris tècnics, que és treure part de la pedra, i ara han de fer l’estudi de 
com millorar aquest vial. 
 
Pel que fa a la claveguera agraeix l’avís i diu que ja en prenen nota. 
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El Sr. alcalde diu que en relació als okupes aquesta setmana han tingut vàries reunions amb 
Policia i els veïns per aquest problemàtica que ell la classifica com a delinqüència, no com a 
okupació, doncs la problemàtica la tenen com a delinqüents. Explica que, com ja saben, al 
carrer Manresa van tenir un episodi que hagués pogut acabar molt malament, però ara a 
aquesta casa ja no hi són, hi va haver un ordre d’allunyament per ella i el banc ha tapiat i ha 
posat una alarma a la casa. Per tant un dels principals problemes que tenien s’ha solucionat. 
 
Segueix explicant que han fet una sèrie d’actuacions, la setmana passada es van tallar llum i 
aigua en cases delinqüencials d’aquestes, però en algunes va funcionar i en d’altres no, perquè 
al cap de 3 hores hi tornaven a estar enganxats. Per tant de cara al setembre demanaran que 
no es talli la llum a nivell de comptador sinó a dalt. 
També diu que no vol amagar el greu problema que tenen, però com ja saben no és només de 
Vacarisses, com ja els va explicar. l’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, també està patint 
aquesta problemàtica i fins i tot es van reunir els alcaldes del Bages Sud per abordar aquesta 
problemàtica. 
Per acabar diu que mentre hi hagi bancs que no treguin aquestes cases a lloguer social, per 
exemple, hi haurà un problema, i insisteix en separar les persones que estan okupant cases 
per necessitat de les que n’estan fent un ús delinqüencial. 
 
El Sr. Serna demana la paraula per preguntar si hi ha un informe tècnic sobre la pedra. 
 
El Sr. alcalde respon que no, que el que ha volgut dir és que tal com va quedar redactada la 
moció, al final diu que es tindrà en consideració allò que serveis tècnics determini. 
 
El Sr. Serna insisteix en el fet de que estan en desacord amb que es toqui escombraria vella i 
pregunta al senyor alcalde quin és el parer de l’Ajuntament, i el seu en concret. 
 
El Sr. alcalde respon que evidentment no hi poden estar d’acord, però el Sr. Fernandez tampoc 
va dir que fos això el que s’havia de fer, sinó alguna altra cosa, però ara ell no voldria dir alguna 
cosa que no fos certa. 
 
El Sr. Serna diu que la seva sensació va ser ben bé la contraria, però com que té clar que 
l’alcalde estarà al costat dels veïns, ho deixa aquí. 
 
El Sr. alcalde respon que això no pot ser d’una altra manera. A continuació cedeix la paraula a 
U.I.P.V. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui també vol incidir en el que ha comentat la Sra. Fuster i el Sr. 
Serna, doncs el que està passant amb l’abocador és vergonyós, hi ha una desídia, perquè les 
comissions de seguiment no estan donant cap resultat. És més,  ara fins i tot al nucli urbà 
arriba la pudor. Per tant el que han de fer és prendre mesures, fer inspeccions, que l’inspector 
de l’Ajuntament treballi i es busqui l’origen de les pudors i deixin de marejar la perdiu, 
Recorda al Sr. alcalde que l’any 2015 E.R,C. s’omplia la boca de que l’abocador s’havia de 
tancar. 
 
El Sr. alcalde diu que ho segueixen dient i per a això hi treballen per a què es faci una bona 
clausura. 
 
El Sr. Gibert diu que ells en van fer bandera quan ells governaven. Per tant ara el que han de 
fer es posar-se les piles per evitar la problemàtica. Afegeix que aplaudeixen les aportacions de 
la Sra. Fuster i demanen que ara ells facin la feina, també des de la Generalitat on el seu partit 
hi és representat. 
 
Pel que fa a la neteja del municipi diu que és una altra vergonya i no li serveix l’excusa la Covid 
perquè fa un any, en eleccions, estava igual. El poble ja porta 4 anys, amb aquest 5, que s’està 
deteriorant a nivell de manteniments, a més han anat contractant empreses i gastant més 
diners que abans que amb una sola empresa tenien el poble molt més net,  
Adreçant-se al Sr. Casas li pregunta per quan pensen fer el concurs per al servei de neteja de 
parcs, jardins i herbes, que ja s’hauria d’haver fet fa un parell d’anys, i per altra banda pregunta 
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com està el concurs de la neteja dels edificis municipals, que ja els van dir que hi estaven 
treballant. 
 
Adreçant-se a la Sra. Serra li pregunta a quantes persones s’està ajudant arrel de la crisi 
sanitària, si hi ha hagut un increment i quin increment ha suposat en els ajuts de menjador i en 
el rebost solidari per a les persones més vulnerables. 
 
També pregunta al Sr. alcalde pel pou de Torreblanca, doncs diu que fa un any que hi estan 
encallats i no saben si s’ha pogut arreglar el tema elèctric que hi havia. 
 
En relació a la delinqüència relacionada amb el moviment okupa, diu que estan d’acord amb el 
que ha dit el Sr. alcalde, hi ha okupes per necessitat però també n’hi ha que són delinqüents. 
Per tant els agradaria que hi haguessin actuacions policials més contundents, doncs no n’hi 
prou amb el que s’està fent, doncs la gent comença a estar molt intranquil·la i aquell poble que 
era Vacarisses, tranquil, on tothom hi estava molt a gust, s’ha convertit en un poble on la gent 
té por de viure degut a una sèrie de persones que han trencat aquesta tranquil·litat. 
 
Pel que fa a les obres del Ventaiol, el Sr. Gibert diu que ja els han demanat altres vegades 
quina previsió tenen de terminis, i sempre els diuen que hi estan treballant, però el que volen 
saber és si tenen previst començar o fer les obres en aquests tres anys de legislatura. 
 
Per acabar diu que coincideixen molt amb la Sra. Fuster en relació a les carteres que porta el 
Sr. Casas i el fet de poder-se’n ocupar, posa com a exemple la plaça de l’Església del nucli 
urbà on hi va molta gent i hi ha un forat al paviment des de fa 4 anys, que talment sembla que 
estiguin esperant que algú s’hi faci mal i que els demanin reclamacions patrimonials. 
Torna a dir que els demana que voltin pel poble i les urbanitzacions, doncs està tot molt deixat i 
en una situació molt precària, independentment del Covid. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde per dir que és cert que Vacarisses està canviant i hi ha un gran 
moviment de la població, però no tota la gent que ve son okupes o delinqüents, sinó que la 
majoria de gent compra o lloga una casa i això ho constaten amb les plusvàlues. Segueix dient 
que la Policia sí que està actuant, fins al punt que, llastimosament en els últims 6 mesos s’ha 
detingut a més gent que en els darrers 20 anys, però moltes de les problemàtiques no són 
només amb okupes, sinó també amb propietaris. Pper tant en aquest discurs s’hi ha d’anar més 
enllà, Explica que hi comencen a haver-hi greus problemes de convivència i és per això que 
com ja els van explicar han demanat ajuda a Diputació per poder-ho treballar a través d’unes 
taules i acabar amb la nova Ordenança de Convivència, que pensen que és molt necessària, 
no només pels okupes perquè, evidentment, de musica, sorolls... són problemes amb 
propietaris i llogaters. El Sr. alcalde cedeix la paraula a la Sra. Serra. 
 
La Sra. Serra diu que sí que hi ha hagut un increment, però no ha estat tan elevat com tenien 
previst. Explica que en algun moment els ajuts tant per aliments com ecònomics s’han 
incrementat en uns 10 nuclis familiars, però aquest increment no ha estat constant; ara mateix 
són unes 52 o 53 famílies les que estan rebent aquests ajuts. Pel que fa al rebost explica que 
s’han vist obligats a fer compres puntuals perquè el Banc d’Aliments està justet en donacions i 
per això ho han complementat comprant aliments, però no pas perquè a nivell de Serveis 
Socials s’hagi incrementat significativament. Segueix explicant que estan a l’espera de veure 
què passa al setembre quan s’aturin els ERTOS i tot plegat. 
 
Intervé el Sr. Casas que agraeix al Sr. Gibert que es preocupi per la seva salut, igual que li ha 
dit a la Sra. Fuster, i pel que fa al tema de neteja d’herbes contesta el mateix que li ha dit a la 
Sra. Fuster. 
En relació als plecs de jardineria, neteja, equipaments, diu que si no recorda malament el de 
jardineria s’ha d’acabar d’ultimar i creu que després de vacances es podrà tirar endavant. El 
plec d’equipaments també s’està acabant d’ultimar, doncs hi participen diferents equipaments i 
regidories, i a nivell tècnic s’hi està treballant per tirar-ho endavant el mes aviat possible. 
Pel que fa al pou de Torreblanca II diu que realment és una vergonya, però estan esperant 
resposta d’Endesa i que els facin la connexió necessària. Afegeix que des de Serveis Tècnics 
s’ha fet un seguiment i hi estan al darrera amb correus i trucades. 
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En relació a les obres del Ventaiol diu que en diferents Comissions han informat de que 
estaven a l’espera de rebre un plec de condicions per contractar el projecte de reparcel·lació i 
adequació i ara que ja els tenen, els serveis tècnics se’ls estan mirant per tal de fer el retorn a 
l’empresa externa que ha fet els plecs i a partir d’aquí s’haurà de fer la licitació per tirar 
endavant el projecte de reparcel·lació del Ventaiol.  
 
Pren la paraula el Sr. Boada, per dir que creu que s’hauria de fer algun protocol pel tema dels 
okupes i també aclarir alguna cosa perquè les notícies que li arriben són diferents de les que 
els exliquen ells. Explica que són conscients de que al carrer Manresa hi ha una noia que està 
malalta i els pregunta si sabien que ja tenia un acord amb el banc per marxar o van ser ells els 
que van provocar el tall de carrer i el tall de la llum sabent que ja marxaven, almenys el que li 
ha arribat a ell és que l’actitud de la senyora no és correcta, però que va ser provocada per 
l’actuació de l’Ajuntament i, de fet, si ha marxat de la casa és perquè tenien un acord amb el 
banc. Torna a insistir que seria necessari un protocol d’actuació i no li serveix que li diguin que 
a Sant Vicenç i a d’altres pobles estan igual. 
Per altra banda li sorprèn que no hagin treballat durant 3 mesos el que netegen les herbes, 
doncs creu que el confinament va ser només d’un mes després ja es podia treballar. Adreçant-
se al Sr. alcalde li diu que el territori sempre ha estat el mateix, que no ha crescut. A més ja han 
vist que s’ha començat pel Ventaiol però no s’ha fet bé, s’han deixat molts racons sense fer. 
 
Igual que ha comentat el Sr. Serna, el Sr. Boada diu que no va quedar clar com seria la retirada 
dels residus de la cota que estava passada, per tant hauríen de saber-ho, igual que sempre ha 
quedat a l’aire, si amb la restauració que els han donat, els residus seran del CTR o entraran 
nous residus de fora.  
 
El Sr. alcalde respon en relació a les herbes que Fupar i Heura que els fan una part del 
municipi, eren personal de risc i han començat a treballar no fa gaire i venint només un operari 
perquè la majoria son de risc. Pel que fa a la brigada també van haver de fer mans i mànigues 
per tal de fer parelles i que no es barregessin, també el tema de compartir les eines.... Segueix 
dient que ja sap que no volen que els parli d’altres municipis però a Sabadell, Terrassa, que 
tenen brigades potents, també està el tema de les herbes com està. 
Pel que fa als residus de l’abocador diu que ara no pot dir que va dir ben bé el Sr. Fernandez i 
pel que fa als residus de fora, l’altra dia va ser el mateix Sr. Boada qui va dir que si rebien 
residus de fora acabarien abans. Per tant li agafa la paraula i quan vulguin poden obrir el debat 
de si volen que entrin només residus del CTR i que acabar de restaurar l’abocador duri 4 o 5 
anys o volem una restauració en dos anys i mig entrant residus de fora. Per acabar diu que ell 
sempre havia defensat que els residus havien de venir exclusivament del CTR, però poden 
parlar-ne perquè el que guanyarien és que el tancarien abans. 
El Sr. Boada respon que creien que això ja estava parlat, doncs se’ls ha concedit una llicència i 
no saben ni quins residus hi aniran quan s’havia dit que només serien residus del CTR, però si 
a una comissió el representant de l’empresa diu que no en sap res.... 
Segueix dient que qui té connexió directe amb el Sr. Grinyó són ells i que tot això s’hauria 
d’haver parlat abans de donar la llicència, doncs ara no saben si mouran terres o no, o si 
mouran residus i, tal com ha dit el Sr. Serna, les olors de l’abocador són perquè van tocar a 
dalt. 
  
 

 
Essent les vint hores i quaranta-set minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT,    LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL, 
 
 
 
        Antoni Masana i Ubach             Jorgina Torrella i Ubach 
 

 


