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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 26 DE 
SETEMBRE DE 2013 
 
 
Vacarisses, 26 de setembre de 2013, essent les 20:00 hores del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell 
Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 
 
 
Presideix 
                                                                        
Salvador Boada i Guàrdia , l’alcalde.   
 
 
Regidors 
 
Josep Maria Gibert i Castellet, 1r  tinent d’alcalde 
Salvador Martín Martín, 2n  tinent d’alcalde 
Pedro Roque Serna González, 3r tinent d’alcalde 
Anna Maria Singla Sangrà 
Martí Llorens Morraja 
Lluís Alburquerque Alavedra 
Eva Arambarri Viladerrams 
Laura Sánchez López 
Xavier de la Vega Ibáñez 
Antoni Masana i Ubach 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

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

JULIOL DE 2013. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a l’ esmentada sessió. 

 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  X  X  X X  X  X 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
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1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA   DE MODIFICACIÓ DE L ES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST I DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT AM B  EL CLUB 
ESPORTIU VACARISSES. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 21 de març de 2013 va 
aprovar inicialment el pressupost general per a  l’exercici 2013 incorporant la relació nominativa 
de les entitats ciutadanes inscrites al registre d’entitats municipals que són beneficiaries de 
subvenció, acord que va esdevenir definitiu, amb caràcter automàtic, al no haver-se presentat 
al·legacions ni reclamacions durant el període d’informació pública. 
 
Vist que l’article 125.2 a) del Decret 179/95 pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals, preveu que les subvencions poden atorgar-se directament quan 
estiguin previstes singularment en el pressupost de l’ens. 
 
Vist que l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal  es reconeix el dret a rebre ajudes 
econòmiques i utilitzant els mitjans públics municipals a les entitats ciutadanes inscrites al 
Registre d’Entitats segons s’assenyala a l’article 65. 
 
Atès que en el Registre d’Entitats hi figura inscrit el Club Esportiu Vacarisses.   
  
Atès que per Decret del regidor d’Esports núm. 10/2013, de 4 de setembre, es va resoldre 
aprovar el conveni de col·laboració, subscrit en data 4 de setembre de 2013, entre l’Ajuntament 
de Vacarisses i el Club Esportiu Vacarisses , el qual té per objecte establir les condicions a què 
se sotmeten les parts, per aconseguir la promoció totes les activitats esportives , en un 
concepte ampli de compromís i participació, donant suport i impulsant l’activitat esportiva duta a 
terme per la pròpia entitat , a fi d’aprofundir en el treball conjunt, l’aprofitament de les 
infraestructures i la creació i gestió de programacions conjuntes. En unitat d’acte va disposar 
que aquest conveni de col·laboració fos sotmès a l’acord de ratificació per part del Ple de la 
Corporació, en compliment de l’acord vuitè de l’esmentat conveni. 
 
Atès que segons els previst a l’acord segon A.3.1.b) de l’esmentat conveni, relatiu a la 
concessió directa de subvenció a favor del Club Esportiu Vacarisses, l’Ajuntament adquireix el 
compromís a fer la dotació pressupostària , mitjançant acord on es faci constar nominativament 
dita l’entitat com a beneficiària de la subvenció, que es consignarà amb crèdit per a coadjuvar a 
cobrir les despeses generades per  l’Escola d’Iniciació de Futbol i Futbol Sala Base de 
Vacarisses durant la temporada esportiva 2013-2014, determinant que l’import a consignar serà 
com a màxim de 6.000,00 euros a l’exercici pressupostari de 2013, especificant que l’import de 
la quantitat de subvenció a atorgar per l’Ajuntament de Vacarisses que tingui caràcter definitiu 
vindrà determinat per la consideració, per part de l’Ajuntament en l’exercici de les seves 
funcions de control financer, així com de col·laboració en la gestió econòmica i tècnica , de que 
l’activitat esportiva l’Escola d’Iniciació de Futbol ,  Futbol Sala Base es desenvolupa amb un 
grau d’eficiència que determini la innecessarietat d’esgotar els recursos econòmics que 
inicialment aquesta administració hagi previst a l’efecte. 
 
Tanmateix el text del conveni expressa que atès que la durada de l’any pressupostari públic no 
és coincident amb el període de l’activitat esportiva, comprès entre  els mesos de setembre  i  
juny de l’anualitat següent,  pel primer any de durada del conveni es prendrà l’acord municipal 
per a consignar la dotació econòmica a favor de l’entitat Club Esportiu Vacarisses, 
immediatament desprès de la signatura del conveni, mitjançant l’acord plenari de modificació 
de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2013, en el ben entès que la subvenció 
donarà cobertura a les despeses generades per l’activitat esportiva l’Escola d’Iniciació de 
Futbol i Futbol Sala Base de Vacarisses durant la temporada esportiva 2013-2014. 
 
Vist que la gestió de les subvencions s’ha de realitzar d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència , concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, tal i com indica l’article 
8.3.a. de la Llei 38/2003, precepte l’aplicació del qual exclou, pel que fa la publicitat de la 
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concessió de les subvencions, aquelles que tinguin assignació nominativa en els pressupostos, 
de conformitat amb l’article 18.3.a del mateix text legal. 
 
Vist que l’article 22.2.e de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local,  de data 2 d’abril 
atribueix al Ple de la Corporació la competència per a la modificació  del pressupost General de 
l’Ajuntament, seguint el procediment establert a l’article 168 i 169 del Real Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març pel qual s¡aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior reunida el dia 16 de setembre de 2013 va 
dictaminar favorablement,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació de  les bases d’execució del pressupost de 

l’exercici 20013 fent constar nominativament l’ entitat Club Esportiu Vacarisses , 
inscrita al registre d’entitats municipals,  com a beneficiària de la subvenció de 
6.000,00 euros, consignats a la partida pressupostària 34148002, assenyalant 
explícitament que , el crèdit consignat va destinat a coadjuvar a cobrir les 
despeses generades per  l’Escola d’Iniciació de Futbol i Futbol Sala Base de 
Vacarisses durant la temporada esportiva 2013-2014, que aquest l’import que 
serà com a màxim de 6.000,00 euros a l’exercici pressupostari de 2013, podrà 
devenir en un altre import inferior que tindrà caràcter definitiu i vindrà determinat 
per la consideració, per part de l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions 
de control financer, així com de col·laboració en la gestió econòmica i tècnica , de 
que l’activitat esportiva l’Escola d’Iniciació de Futbol ,  Futbol Sala Base es 
desenvolupa amb un grau d’eficiència que determini la innecessarietat d’esgotar 
els recursos econòmics que inicialment aquesta administració hagi previst a 
l’efecte 

 
SEGON.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20,1 del R.D. 500/90, de 

20 d’abril , en relació amb l'art 169,1 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, l’acord anterior 
juntament amb el seu expedient, previ edicte publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran procedir al 
seu examen i presentar les reclamacions que estimin oportunes, davant el Ple.  
La modificació de les Bases d’execució del Pressupost es considerà 
definitivament aprovada, amb caràcter automàtic, de no presentar-se 
reclamacions en el termini abans esmentat. 

 
TERCER.-  Trametre còpia d'aquest acord a l'Administració de l'Estat i a la Direcció General 

d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
QUART.-   Ratificar el conveni de col·laboració, subscrit en data 4 de setembre de 2013, 

entre l’Ajuntament de Vacarisses i el Club Esportiu Vacarisses , el qual té per 
objecte establir les condicions a què se sotmeten les parts, per aconseguir la 
promoció totes les activitats esportives , en un concepte ampli de compromís i 
participació, donant suport i impulsant l’activitat esportiva duta a terme per la 
pròpia entitat , a fi d’aprofundir en el treball conjunt, l’aprofitament de les 
infraestructures i la creació i gestió de programacions conjuntes. 

 
CINQUÈ.-  Notificar el present acord a l’ entitat Club Esportiu Vacarisses. 
 

 
 

Pren la paraula el Sr. Serna, qui explica que es tractava de regularitzar el Club, després de les 
últimes controvèrsies, i que es va posar sobre la taula la possibilitat de que l’ajuntament 
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gestionés el Club i, donat que per a la Federació era inviable, l’ajuntament , per tal d’incidir en 
el tema econòmic, va proposar la signatura d’un conveni per a que la Direcció del Club fos 
conjunta, per una banda l’esportiva i per l’altra l’econòmica. Segueix dient que hi ha molts 
detalls del conveni que pot explicar-los si li demanen. 
 
Intervé el Sr. Masana, qui diu que s’ha llegit el conveni, li sembla correcte i hi votaran a favor, 
però que li agradaria saber perquè s’ha hagut d’arribar a aquesta situació, d’intervenir el Club. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que està d’acord amb el que ha comentat el Sr. 
Masana,  i troben lamentable que no s’hagi pogut salvar la situació abans d’una altra manera. 
Per altra banda, diu que a la Comissió Informativa es va comentar que, pel que fa a la 
publicitat, si l’aconseguia l’ajuntament els ingressos serien per l’ajuntament i si l’aconseguia el 
Club seria un tant per cent per cada un,  i diu que des del PSC creuen que està molt bé que 
financem l’esport base, però és important que hi hagi una continuïtat, i per tant si el club 
aconsegueix una publicitat els beneficis podrien ser pel mateix club, per nodrir-se d’uns 
ingressos que garanteixin la seva continuïtat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui vol aclarir que, pel que fa a la publicitat, existeix una ordenança que 
regula la publicitat a les instal·lacions. Diu que s’ha de diferenciar entre el futbol sala i el futbol 
onze, doncs el Club va començar pel futbol sala però s’ha anat fent gran i transformant al futbol 
onze i l’ajuntament ha arribat a aportar al club uns 30.000 euros. Explica que sempre ha estat 
una mica complicat gestionar els comptes, doncs com molts altres clubs privats han treballat 
molt en negre i quan es demanaven justificants hi havia problemes. Segueix dient que a partir 
d’aquest estiu han canviat les coses, la Junta Directiva del Club Esportiu comunica que plega i 
que només els interessa el futbol sala, del que tenen un equip sènior, que juga a una categoria 
important amb unes despeses també importants, uns 8.000 € l’any. Explica que durant unes 
èpoques havia funcionat millor, i d’altres èpoques pitjor, però ara s’obre un nou front doncs 
s’estan inspeccionant molts clubs i se’ls obliga a cotitzar a la Seguretat Social pels entrenadors.  
Segueix explicant que aquest estiu el regidor d’Esports i el servei d’Intervenció van tenir varies 
reunions a Sant Cugat a la Conselleria d’Esports per esbrinar com s’havia de solucionar el 
tema, i el que els van aconsellar és que l’ajuntament gestionés el Club, però per part de la 
Federació Catalana de Futbol sinó pertanys a un club no pots competir i per tant es necessita al 
Club Esportiu Vacarisses per portar el futbol, i per això s’ha redactat el conveni establint que el 
Club portarà el futbol sala i l’ajuntament el futbol onze. A partir del mes que ve les expectatives 
son d’uns 120 nens, i tot i que l’ajuntament  es compromet a aportar 6.000 € , pot ser que amb 
la meitat n’hi hagi prou. 
Per acabar diu que per una banda es ratifica el conveni i per l’altra a nivell de pressupost, hi 
havia una partida de 8.000 € , que ara passen a ser 6.000 € per concessió competitiva i 2.000 € 
per concessió directa, el conveni és per dos anys prorrogable un any més i diu que espera que 
funcioni bé. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que en principi està sent molt positiu, i que quan acabi la 
temporada sabrem com ha anat. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que els pares estaven acostumats a una manera de fer i ara hi ha 
molts canvis, es vol tot domiciliat  i amb un cert ordre, per valorar els possibles impagats. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  X  X  X X  X  X 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
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1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D E LES MODIFICACIONS DE 
CRÈDITS MITJANÇANT  SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 

 
Atès que els articles 7 i 8 de les bases d’execució sobre les modificacions de crèdit per crèdits  
extraordinaris i suplements de crèdit disposen:  

 
1. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits s'han de finançar amb un o varis dels 
recursos que en aquest punt s'enumeren: 
 
- Romanent líquid de Tresoreria 
- Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte 
del pressupost 
- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, les 
dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
2. Les despeses d'inversió aplicables als capítols 6, 7, 8 i 9 també es poden finançar amb 
recursos procedents d'operacions de crèdit. 
 
3. Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV es podran finançar 
mitjançant operacions de crèdit; amb aquesta finalitat, caldrà complir les condicions següents: 
 
a) Que el Ple de l'Ajuntament -amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació- declari la necessitat i la urgència de la despesa i reconegui la 
insuficiència d'altres mitjans de finançament dels que preveu el punt 1. 
 
b) Que l'import total anual no superi el 5% dels recursos corrents quantificats a l'article 3. 
 
c) Que la càrrega financera total no superi el 25% dels recursos esmentats. 
 
d) Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la 
Corporació. 
 
e) En cas que calgui fer una despesa per a la qual no hi ha crèdit i el finançament de la qual 
hagi de procedir de recursos tributaris afectats, es podrà tramitar expedient de crèdit 
extraordinari finançat mitjançant operació de crèdit amb el qual es pugui anticipar, si cal, 
l'import de la recaptació de tributs. 

Article 8è.- Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 
 
1. Han de ser incoats dins les unitats administratives que tinguin a càrrec seu la gestió dels 
crèdits objecte de modificació, per ordre de l'alcalde o del president de l'organisme autònom. 
 
2. Cal adjuntar a la proposta una memòria justificativa de la necessitat de fer la despesa dins 
de l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell en què hagi estat establerta 
la vinculació jurídica. 
 
3. Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'han d'exposar al públic durant 
quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar reclamacions. Si durant el 
període esmentat no s'han presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà aprovada 
definitivament, i, altrament, haurà de resoldre el Ple en el termini d'un mes a comptar de 
l'acabament de l'exposició al públic. 
 
4. Quan la causa de l'expedient sigui calamitat pública o altres d’interès general excepcional, la 
modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, a partir 
d'aquest moment es podrà aplicar la despesa. 
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5. L'aprovació de les modificacions en els Pressupostos dels organismes autònoms és 
competència del Ple de l'Ajuntament. 
 
La dotació pressupostaria a les partides de despesa (Inversions capítol 6)  dotaran les partides 
que suportaran les següents despeses : 
 
1.- Augment de la dotació pressupostària per la quantitat de 30.000,00 euros en concepte de 
l’expropiació de  la finca propietat del Curat de Sant Pere de Vacarisses inscrita en el Registre 
de la Propietat nº 5 de Terrassa,   finca de Vacarisses, nº 406 i IDUFIR 081644000759039, per 
la qual ja s’havia dotat 80.000,00 euros per acord plenari del dia 25 de juliol de 2013. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia 16 de 
setembre de 2013, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 

PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits mitjançant suplements 
de crèdits per un import total de 30.000,00 €. 

 

A) MITJANÇANT SUPLEMETS DE CRÈDITS FINANÇATS PER ROMANENT LÍQUID DE 
TRESORERIA. 

 

   
CREDITS   
INICIALS MODIFICACIONS 

CREDITS 
DEFINITIUS 

151 600 219.173,26 € 30.000,00 € 249.173,26 € 

TOTAL   30.000,00 €   
 

SEGON. -  Exposar al públic l'acord d'aprovació inicial per un termini de quinze dies, previ anunci 
al Butlletí Oficial de la Província i al tauló d'anuncis d'aquest Ajuntament. 

 
TERCER.-  Que l'expedient aprovat inicialment es considerarà aprovat definitivament si no es 

presenten reclamacions d'acord el que disposen els articles 169.1 i 177.2 del Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de 
març. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que aquest punt està relacionat amb el següent, doncs 
com ja es va dir a l’anterior Ple es va fer una modificació pressupostaria de 80.000 € per la compra 
dels terrenys de la Rectoria, però al final a l’acord que s’ha arribat és de 110.000 € , per tant 
queden 30.000 € per suplements de crèdit reservats per a quan estigui aprovat el planejament. 
 
Intervé el Sr. Masana qui comenta que Esquerra votarà que no a aquesta proposta i també a la 
propera, doncs en el passat Ple ja van votar en contra de que reservessin 80.000 € , que segons 
van dir no s’acabarien gastant ,doncs amb 50 o 60.000 € n’hi hauria prou, i al final en son 110.000 
€, més dues parcel·les per construir. Segueix dient que l’equip de govern té la voluntat de tirar 
endavant aquest pla urbanístic,que fa 35 anys que esta projectat, a més ells creuen que aquest 
sector hauria de quedar tal com està ara i segueixen sense entendre com continuen amb això en 
un context de crisi en el qual tot això ens ha portat on estem.  
Per altra banda, consideren que l’ajuntament té els seus propis terrenys per construir habitatges 
socials, i no cal gastar aquests diners, a més a un lloc que no és  nucli urbà, tenint en compte que 
el Sr. LLorens criticava molt allà on es volien construir. 
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Comenta que el que demanen és que amb tota aquesta qüestió d’habitatge i de començar a 
remenar el Pla General s’hauria de tornar a fer un Pla Local d’Habitatge, agafant el que tenen com 
a base i entre tots, obrint un procés de participació, fer-lo d’una manera consensuada.   
Adreçant-se al Sr. Alcalde diu que la manera que té de remenar el Pla General li recorda als anys 
90, i que ara  entre tots podrien seure i decidir quin Pla General cal fer per aquest municipi, que a 
més tenia unes perspectives de creixement que se n’han anat en orris. Per acabar torna a dir que 
votaran en contra d’aquest punt  i del següent. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que prefereix debatre el tema en el punt següent. 
  
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que a l’anterior Ple ja se’n va fer una de modificació de 
crèdit, que anava lligada a altres dues amb les que podien estar d’acord, i per això es van abstenir, 
però aquesta la votaran en contra perquè continuen sense entendre a que venia tanta precipitació 
en el Ple passat per fer aquesta consignació de 80.000 € quan reconeixien que encara no havien 
tancat un conveni amb el Bisbat, doncs el van tancar com aquell qui diu abans d’ahir. A més li 
recorda al Sr. Alcalde que va assegurar que no pagaria més de 80.000 €. 
 
El Sr. Alcalde diu que això no va dir-ho en cap moment. 
 
La Sra. Sánchez respon que no recorda si va dir-ho en el Ple o en una Comissió, però els va dir 
que es tractava d’una negociació i que d’aquesta dotació no passaria, i ara resulta que son 30.000 
€ més, per tant 110.000 €. Per acabar diu que pel mateix motiu que ha exposat el Sr. Masana no 
estan a favor de gastar 110.000 € en un moment com l’actual, quan tenim tantes necessitats 
socials i personals i  tantes famílies a l’ atur. Es per tot això que els sembla un despropòsit, perquè 
poden modificar el planejament però no cal que expropiïn avui, es pot fer d’aquí un temps o quan 
s’aprovi definitivament, ja que ara s’obre el termini d’exposició pública, s’ha d’enviar a la 
Generalitat, cal fer informes de diferents departaments, etc...Per tant, no cal aquesta urgència en 
gastar 110.000 € quan després s’estan discutint menudències,  que sí que afecten a les persones. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que en el proper punt ja comentaran que en el programa 
d’ Unió Independent i de Veïns s’apostava per treure la vivenda social d’on s’havia posat, perquè 
havia estat  l’opció més fàcil ,Torreblanca, i diu que alguns d’ells hi estaven d’acord i així ho van 
manifestar públicament. Segueix dient que tot es criticable, però vol que quedi clar que s’estan 
expropiant 5.700 m2 i vol comparar-ho amb d’altres compres que s’han fet a l’ajuntament, per 
exemple el terreny rústic de la deixalleria pel qual es van pagar 38 € el m2, quan aquest terreny de 
la rectoria que es nucli urbà s’està pagant a 19 € ,o sigui al 50% d’un terreny rústic; a més s’han 
pagat terrenys al Ventaiol a 110 € el m2 en època de crisi.  
Explica que pel terreny de la parròquia on està el camp de futbol existeix un conveni fet per 
l’anterior equip de govern pel que es paguen 4.000 € l’any per un aparcament en zona 
d’equipament, que és aquest que compren ara a 19 € el m2, i consideren que és molt bona 
compra, i a més aquests diners, majoritàriament, aniran a parar a Vacarisses, per exemple a l’ 
Església per fer catequesi, i estan molt contents de que sigui així, perquè quan es va fer l’ampliació 
del localet va ser per la venda dels terrenys de la rectoria i ara volen tornar a fer-ho.  
Segueix dient que es troben modificant el planejament per deixadesa de l’anterior equip de govern,  
doncs hi havia mig municipi protegit pel Pla Metropolità i encara anaven fent enquestes, no és 
tracta d’una dèria del Sr. Alcalde, sinó d’anar arreglant coses, com el contenciós de Torreblanca, el 
contenciós amb les Ciurana, amb Torreblanca 2000, s’adquireix el sol de Torreblanca per 
equipaments, etc...Diu que tot es fa per millorar i reduir el sòl urbà, i ell mai ha dit que això pujaria 
menys dels 80.000 €, sinó que es tractava d’una negociació, d’un estira i arronsa, i el terreny del 
camp de futbol de 5.700 m2 a 19 € el m2 el signaria qualsevol, el terreny de la parròquia és 
equipament, qualsevol dia podia demanar l’expropiació, per tant val més arribar a un acord 
satisfactori per les dues parts. 
 
Intervé el Sr. Masana, qui diu que ell ara també podria començar a parlar de quan el Sr. Boada va 
començar a governar, als anys 90, donant llicències d’obres a urbanitzacions on no es podien 
donar, per exemple. Segueix dient que on es van equivocar ell assumeix la seva part de 
responsabilitat i  adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ara és ell el que s’equivoca, i que és ell el que 
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ha governat aquest ajuntament amb la major entrada d’ingressos que ha tingut mai Vacarisses, 
com els provinents del polígon industrial, l’abocador, llicències d’obres...i 25 anys després encara 
queden urbanitzacions sense urbanitzar, doncs no es va prioritzar abans que altres coses com un 
pavelló amb unes pèrdues de 150.000 € l’any, que a més a més el dia que el van inaugurar hi 
havia goteres. Per acabar torna a dir que des de Esquerra Republicana pensen que amb això 
s’equivoca. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que sempre que li fan crítiques 
legítimes s’enfada molt i acaba defensant-se amb un atac a l’anterior govern, però això no treu que 
cadascú fa les coses a la seva manera i tothom comet errors, però com li ha recordat el Sr. 
Masana ell va governar aquest municipi durant molts anys i molts problemes que heretem i encara 
patim tenen a veure amb la seva gestió anterior, doncs va tenir molts anys en època de molta 
bonança i molts ingressos per urbanitzar tot el que quedava i malauradament encara hi ha 
urbanitzacions que no tenen clavegueres, que no tenen el servei d’aigua com cal, etcètera. Per tal 
no s’hi val culpar a algú que ha estat quatre anys governant, sinó que ha d’assumir que ell va 
governar molts anys i no va fer tot el que havia de fer. 
Per altra banda pregunta al Sr. Alcalde si el fet de concentrar l’habitatge de promoció pública al 
nucli ho ha consensuat amb els veïns del poble, doncs recorda que una de les coses que els van 
tirar en cara i va ser molt criticada, va ser no consultar-ho amb els veïns de Torreblanca. 
Diu que se’n alegra molt pel Mossèn Sebastià i la Parròquia de Vacarisses, però això no és un 
benefici per la col·lectivitat dels veïns de Vacarisses, sinó un col·lectiu molt petit, i s’ha de tenir 
present que si es fa vivenda seran blocs de pisos, per tant es important consensuar-ho amb els 
veïns. 
 
El Sr. Alcalde respon que els pisos que es faran seran com els de la Rectoria, planta baixa més 
dos, i a més hi ha nous accessos per entrar al sector, però ningú se l’ha mirat, i diu que ells seran 
com son però que han mirat molt pels diners de l’ajuntament, cosa que no es va fer l’anterior 
legislatura. 
 
Intervé el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ell no escolta, perquè ells no estan 
criticant que si diners amunt o avall, sinó que això no s’hauria de desenvolupar. 
 
El Sr. Alcalde respon que el que no pot passar és el que ha passat amb la família Pagès Figueres 
que ara demanen l’expropiació, s’han de solucionar les coses, i en el cas de la compra d’aquest 
terreny ho troben molt beneficiós pel poble. 
 
La Sra. Sanchez l’interromp per dir-li que no li ha contestat la pregunta. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no s’ha consensuat, sinó que ja es farà quan s’hagin de fer els pisos i 
ja es discutirà. 
 
El Sr. Masana explica que el Sr. Alcalde els va explicar que traurien l’habitatge de Torreblanca I i 
buscarien terrenys al poble, i finalment els van dir que la Diputació o la Generalitat els havia 
aconsellat que no fessin habitatge social i per tant no calia reservar cap terreny. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell no ho va dir això. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui explica que quan ells van arribar existia un Pla Local d’Habitatge que 
tenien per acabar, que no es va arribar a aprovar, i ells es van posar en contacte amb la Diputació, 
amb el redactor d’aquest Pla Local d’Habitatge, i li van dir que no els agradava. Segueix dient que 
van demanar un pressupost al mateix redactor i els va semblar una quantitat desmesurada, i per 
tant el que van fer va ser desestimar i renovar el Pla Local d’Habitatge, que és al que el Sr. 
Masana s’està referint. 
 
El Sr. Masana diu que si el que està dient es que van desestimar un Pla Local d’Habitatge que no 
es va arribar a aprovar, perquè Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes no estaven d’acord 
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amb aquell Pla,  que no va arribar a passar ni per comissió, i el Sr. Alcalde va dir que en aquells 
moments la Diputació desestimava pel context de crisi reservar habitatge. 
 
El Sr. Alcalde diu que com a molt es deuria dir que no es podia pagar, però de reservar no s’ha dit 
mai res. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x    x x 

EN CONTRA      x  x     

ABSTENCIONS    x         
 
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D E LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL A L’À MBIT DEL NUCLI 
URBÀ, EIXAMPLE, TORREBLANCA I LA COMA. 

 

La iniciativa per a la formulació del planejament urbanístic general és sempre pública, segons 
determina l'apartat 2 de l'article 107 del  Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
 
Vist que l’article 97.51 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, disposa que les propostes de modificació d'una figura de 
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.  
 

La Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, 
Torreblanca i La Coma del terme municipal de Vacarisses ve justificat per la necessitat de 
modificat diversos aspectes del planejament vigent en l’àmbit descrit, per tal d’assolir els següents 
objectius generals: 

 
- Ajustar les determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona al planejament 

municipal, garantint la protecció del sòl de protecció . 
- Garantir el desenvolupament sostenible del municipi definint un model urbà que ho 

permeti. 
- Donar compliment a la Sentència núm. 524/2008 del TSJC que anul.lava la delimitació de 

la UA de l’Institut establerta per la modificació puntual del PGO de 29.06.06. 
- Definir un model d’habitatge protegit en coherència amb les característiques pròpies del 

municipi. 
 

En concret aquests objectius es materialitzen en un conjunt de fins a 34 modificacions puntuals del 
planejament general, algunes de petita entitat o reajustament de qualificacions, i d’altres de més 
importants que ja impliquen canvis de classificació del sòl, a més d’altres que suposen una simple 
transcripció de diversos planejaments derivats aprovats vigents. 
 

Vist que l’ article 7.1.c de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, determina que s’han de sotmetre a avaluació ambiental les modificacions de      
planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no urbanitzable, o que n’alterin 
la qualificació, en aquest darrer cas si les noves qualificacions comporten l’admissió de nous 
usos o de més intensitats d’ús respecte l’ordenació que es modifica. 
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Atès que en compliment de l’article 86 bis i l’apartat b) de la  Disposició Transitòria Divuitena del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, ja que  es 
tracta d’un pla urbanístic subjecte a avaluació ambiental, tramés l’Avanç de la Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació municipal a l’àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
sessió de 31 de gener de 2013 acordà emetre informe sobre l’esmentat avanç, amb observacions 
efectuades a la part valorativa de l’acord. Tanmateix, en relació a  l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental Preliminar enviat al mateix ens, tramet el document de referència emès, en data 5 de 
febrer de 2013,  per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental , tot adjuntant còpies dels 
informes rebuts en el marc de les consultes realitzades a les administracions públiques afectades i 
al públic interessat. 

 
Atès que, conforme  el preceptuat a l’apartat b) de l’esmentat article 86.bis i seguint les 
prescripcions del document de referència emès per l'òrgan ambiental, s'ha realitzat l'informe de 
sostenibilitat ambiental, amb el contingut assenyalat a l'article 70 del Reglament, el qual forma 
part de l'instrument de planejament. 
 
 
Vist que l’article 96 del TRLU i article 117.3 del Decret 305/2006, disposen que la tramitació de 
les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva formació 
és d'aplicació en la seva tramitació l'establert als articles 59, 70,73, 83.4, 83.5, 85.7, 86.bis, 
103.3, 106 i 107.1, i Disposició Transitòria Divuitena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
articles 115,  del Reglament. 
 
Vist que amb les previsions de l’establert als articles 73 del TRLU i 102.4  del Reglament,   
consta al punt 1.7.10 relatiu a “Suspensió de llicències”, de la Memòria Descriptiva de la 
present MPGO,  que “resten suspeses les llicències d’edificació en els àmbits definits en el 
plànol O.4- Suspensió de llicències, amb excepció de les obres destinades a interès públic, les 
obres de serveis públic i les obres de consolidació i protecció dels béns d’interès patrimonial i/o 
cultural que podran elaborar-se d’acord amb el que estableix la legislació vigent. Pel que fa als 
projectes d’urbanització i reparcel.lació que portin causa de la present MPGO, es podran 
tramitar sempre i quan se’n condicioni l’eficàcia a l’aprovació definitiva de la MPGO.” 
 
Atès que alguns dels titulars de sòl afectat per la present modificació de planejament 
comparteixen l’interès municipal en el desenvolupament urbanístic previst als corresponents 
àmbits que els afecten, per tal de regular els compromisos de les parts s’han subscrit convenis 
urbanístics entre l’Ajuntament de Vacarisses i 
 
-Montserrat Ciurana Torrella (11 de juliol de 2013) 
-Torreblanca 2000,SL (15 de juliol de 2013) 
-Anna Galan Sellares i Glòria Galan Sellares (16 de juliol de 2013) 
-José Farres Prat, Enrique Farres Prat i Silvia Díaz Sánchez (16 de juliol de 2013) 
-Curat de Sant Pere de Vacarisses del Bisbat de Vic (25 de setembre de 2013) 
 
Atès que el convenis urbanístics esmentats s'emparen amb els articles 104 del TRLU i 25 i 26 
del  Decret 305/2006,  formen part de la documentació que integra la figura de planejament des 
de la seva formalització i s’han de sotmetre a informació pública. 
  
Atès l'informe favorable emès en data 8 de juliol de 2013 pels serveis tècnics municipals, on fa 
avinent que caldria sol·licitar en el tràmit d’informació pública , els pertinents informes a les 
companyies de serveis i empreses publiques Renfe  (Adif), Fecsa Endesa i Localret . 
  
Vist que l’article 85.1 del TRLU  disposa que correspon a l'Ajuntament l'aprovació inicial i 
provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal.  
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Vist que el Ple és l'òrgan competent per a l’aprovació inicial d’aquest instrument de 
planejament,  en virtut del que disposa l’article 22.2c de la Llei reguladora de les bases del 
règim local,  i per majoria absoluta de conformitat amb l’article 47.2.ll del mateix text legal. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida el dia 15 de juliol de 2013 va 
dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a 
l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma ",  d’assolir els següents 
objectius generals: 

 
- Ajustar les determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona al planejament 

municipal, garantint la protecció del sòl de protecció . 
- Garantir el desenvolupament sostenible del municipi definint un model urbà que ho 

permeti. 
- Donar compliment a la Sentència núm. 524/2008 del TSJC que anul.lava la delimitació de 

la UA de l’Institut establerta per la modificació puntual del PGO de 29.06.06. 
- Definir un model d’habitatge protegit en coherència amb les característiques pròpies del 

municipi. 
 

SEGON.-  El present acord  porta implícita l'aprovació dels convenis urbanístics, subscrits 
entre l’Ajuntament de Vacarisses i els particulars que seguidament s’indiquen,  els 
quals formen part de la documentació que integra aquesta figura de planejament: 

 
- Montserrat Ciurana Torrella (11 de juliol de 2013) 
- Torreblanca 2000,SL (15 de juliol de 2013) 
- Anna Galan Sellares i Glòria Galan Sellares (16 de juliol de 2013) 
- José Farres Prat, Enrique Farres Prat i Silvia Díaz Sánchez (16 de juliol de 2013) 
-  Curat de Sant Pere de Vacarisses del Bisbat de Vic (25 de setembre de 2013) 

 

TERCER.-  Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències 
de parcel.lació de terrenys , d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal.lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,  fins a 
l'executivitat de la present modificació,  termini que no pot durar més de dos anys,  
a l’àmbit que es determina com a modificació que consta al punt 1.7.10 relatiu a 
“Suspensió de llicències”, de la Memòria Descriptiva de la present MPGO, amb 
excepció de les obres destinades a interès públic, les obres de serveis públic i les 
obres de consolidació i protecció dels béns d’interès patrimonial i/o cultural que 
podran elaborar-se d’acord amb el que estableix la legislació vigent, pel que fa als 
projectes d’urbanització i reparcel.lació que portin causa de la present MPGO, es 
podran tramitar sempre i quan se’n condicioni l’eficàcia a l’aprovació definitiva de la 
MPGO,  i sens perjudici que metre estigui suspesa la tramitació de procediments i 
l'atorgament de llicències, es poden tramitar els instruments o atorgar llicències 
fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del 
nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis 
proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada 
definitivament aprovat. 

 
QUART.-  Sotmetre’l a informació pública, pel termini de quaranta-cinc dies, inserint anunci al 

Butlletí Oficial de la Província i al Diari Ara. 
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CINQUÈ.-  Sol.licitar informe/consulta a: 

 
-Agència Catalana de l’Aigua 
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
-Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
-Subdirecció General de la Biodiversitat del DARPAMN 
-Consorci Local Localret 
Públic interessat 
-Ecologistes en Acció de Catalunya 
-DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
-ADENC-Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura a Catalunya. 
-Renfe  (Adif). 
-Fecsa Endesa  
 

SISÈ.-  Comunicar a les corporacions locals dels municipis limítrofes , Ajuntaments de 
Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Olesa de Montserrat, Esparreguera, 
Viladecavalls, Terrassa, Rellinars i Mura , l’acord d’aprovació inicial. 

 

SETÈ.-  Transcorregut el termini d'informació pública, tenint en compte l'informe de sostenibilitat 
ambiental i el resultat de les consultes realitzades, incorporar una proposta de memòria 
ambiental que , juntament amb els documents del pla, es lliurarà a Departament de 
Territori i Sostenibilitat, com a òrgan competent en matèria d’urbanisme i de medi 
ambient. 

 

VUITÈ.- Comunicar el present acord al tots els signants dels convenis a què fa referència 
l’acord segon. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, com s’ha dit abans en el punt anterior ,el que 
s’està fent és una modificació degut a que l’any 2009 es va aprovar el Pla Metropolità i es va 
afectar tot el terreny rústic, fins i tot les urbanitzacions, i degut a alguna sentència, s’ha fet una 
modificació del Planejament de mig municipi i més endavant vindrà una altra modificació de 
l’altra part del municipi per arreglar tot el tema del Pla Metropolità que afecta al nucli de 
Vacarisses. Segueix dient que amb aquesta primera modificació, com ja es va explicar a les 
comissions, s’aproven diferents convenis : amb la Sra. Ciurana per l’Institut se li dona un 
aprofitament a la Coma, amb la parròquia pel tema del Pla Parcial Montserrat i del camp de 
futbol perquè la parcel·la se li dona com a aprofitament del sector Montserrat, altres propietaris 
com els senyors Farrès Silva i senyors Galán pel Pla Parcial de Montserrat. A més diu que es 
treuen les vivendes socials del sector de Torreblanca I i II que es concentren al sector del camp 
de futbol, i explica que es fa la reserva, perquè s’aconsella pels tècnics que quan la parcel·la 
passa d’equipament a aprofitament s’arribi a aquests acords de la compra, doncs la Parròquia 
podria impugnar i tindríem problemes a la llarga, i d’aquesta manera ells accepten la nova 
qualificació i no tindran dret a demanar l’increment de valor.  

 

Intervé el Sr. Masana qui explica que tot i que hi ha coses que les veuen bé, en conjunt no els 
està bé, i per tant hi votaran en contra. 

 

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que, des de l’oposició no tenen el temps que els 
agradaria per mirar-se a fons un tema tant feixuc com una modificació de planejament amb 34 
modificacions puntuals mes convenis, que de totes maneres s’ho han mirat i entenen que hi ha 
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modificacions que calia fer-les, perquè ho obligava el Pla Metropolità, i d’altres que son voluntat 
política, i com a tal, tot i no estar-hi d’acord, qui governa ha de prendre decisions, però diu que 
hi ha coses dels convenis que l’han sorprès i voldria que els aclarissin , perquè com a argument 
en determinats convenis per tal de justificar les modificacions de planejament es parla de les 
necessitats de creixement d’aquesta població. Adreçant-se a l’equip de govern els pregunta si 
realment creuen que, en plena crisi,  Vacarisses incrementarà la seva població en els propers 
10 o 15 anys, amb el parc d’habitatge buit que hi ha en aquest moment i essent car viure a 
Vacarisses. 

Per altra banda diu que no estan d’acord en tirar endavant aquest planejament, després de 
tants anys al calaix, pensen que ara no és el moment, i continuen sense entendre aquesta 
urgència. Pel que fa als contenciosos que un equip de govern pugui tenir, això no té res a veure 
amb si fa les coses millor o pitjor, doncs per exemple Torreblanca II i la Carena els van posar 
un contenciós que van perdre, i per tant no equival a que hagin fet res malament. A més li 
recorda al Sr. Alcalde que quan es va solucionar tot el tema de les parcel·les del nucli, ell va 
arribar a acords i convenis amb tots els propietaris excepte amb el seu cunyat, que va anar a 
un contenciós i els va costar molts diners. 

 

Intervé el Sr. Alcalde qui respon que la gestió dels diners és fonamental i quan ells van deixar 
l’equip de govern el deute era de 500.000 €  i ara és de 4.000.000 €. 

 

La Sra. Sánchez diu que aquest deute és degut a les obres de Torreblanca II. 

 

El Sr. Alcalde diu que ara en parlaran del sobre cost i a més tampoc es va tenir gaire en 
compte als veïns, per tant creuen que la manera d’actuar no va ser la més adequada, i no van 
buscar el millor preu. Segueix dient que estem com estem per tal com han fet les coses, doncs 
sabien que tenien tot el municipi protegit i seguien fent enquestes, que tot i estar 
subvencionades, d’algun punt sortien. Explica que el 2009 estava tot protegit i el que s’havia de 
fer era arreglar temes, per exemple en el cas de la Parròquia tenen un equipament en el Pla 
General des del 1985 i en qualsevol moment poden demanar la seva expropiació i el valor era 
en sòl urbà,i si això es tira endarrere pot donar dret a indemnització, i si en traiem un profit i 
construïm un habitatge tenint un rendiment ells podrien demanar indemnització i és per això 
que es signen els convenis, per arreglar coses. Torna a dir que del que es queixa de l’anterior 
equip de govern és que no miressin gaire pels diners. S’han queixat molt de que una parcel·la 
rústica es pagués a 150.000 €  encara que ho pagués la Generalitat, per això la Generalitat 
està ara com està,  doncs aquesta parcel·la rústica val 4 € el m2. A més, amb la modificació del 
Planejament s’han arreglat coses, hi havia un contenciós amb la Sra. Ciurana per l’Institut, amb 
Torreblanca per les vivendes socials, amb Torreblanca 2000 per la modificació de clau 17, i  tot 
el voltant de la masia serà equipament per l’ajuntament, per tant és un planejament bo. 

 

Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que el POUM era un procés de debat ciutadà i 
participació ciutadana que no s’havia fet mai i amb el qual s’havia d’arribar a unes conclusions 
que no venien donades pel qui governava, sinó pel que es va treballant en aquells moments 
des de la base. Diu que a meitat del POUM es troben que hi ha el Pla Metropolità, però de totes 
maneres es pot discutir si Vacarisses ha de seguir creixent, amb quina densitat, i per on. 

 

El Sr. Alcalde li respon que Vacarisses no pot créixer, doncs la planta baixa més dos és 
sagrada al municipi. 

 

El Sr. Masana li respon que ara mateix hi ha moltes cases a les urbanitzacions en les que viu 
una família a baix i una altra a dalt. 
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El Sr. Alcalde diu que això no poden impedir-ho. 

 

El Sr. Masana respon que no és legal, i precisament és tot això el que volien regular, coses que 
s’estan produint i que estan sortint, com per exemple a on es posen els equipaments, si calia 
una altra escola o no, no només que si construïm. Segueix dient que és per tot això que volien 
fer el Pla Local d’Habitatge partint d’un lloc per arribar a un altre, mitjançant un procés de 
participació ciutadana. 

 

Intervé el Sr. Serna qui vol aclarir a la Sra. Sánchez que no és veritat que un jutge digués que 
no tenien raó, doncs no el va admetre a tràmit i els va condemnar al pagament de costes, que 
és molt diferent. 

 

La Sra. Sánchez aclareix que realment no es va admetre a tràmit perquè estava molt mal 
presentat, i el que està clar es que les matisacions es fan només quan interessa.  

 

Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que si ara s’està parlant d’habitatge social és perquè un govern 
valent va començar a parlar-ne, doncs amb tots els anys que ell havia governat mai ni es va 
plantejar amb les vaques grasses de fer-ne de promoció pública, havent-ne necessitat com 
sempre n’hi ha hagut. Segueix dient que potser el seu govern es va equivocar en el lloc, però 
son els que van engegar això i la llàstima es que la crisi ha impedit moltes coses.  

Per altra banda diu que quan parlen de preus s’ha de tenir en compte els contextos i els 
moments, no es pot comparar un preu ara, aquí al nucli, que fa 3 anys, que fa 5 o 10, i s’ha de 
contextualitzar perquè no és el mateix. 

 

El Sr. Alcalde li respon que el terreny rústic és un camp de patates i no val res, i a més com ja li 
ha comentat hi havia expropiacions de Torreblanca que s’han tirat enrere de 12.000 € a 2.000 
per exemple, quan s’ha pogut , perquè no valien això. 

 

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

 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x    x x 

EN CONTRA      x  x     

ABSTENCIONS    x         
 

 

 

1.5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RESOLUCIÓ DEL CONVE NI SUBSCRIT ENTRE 
EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUN TAMENT DE 
VACARISSES, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNS 27 HABITATGE S DE LLOGUER 
AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL PASSEIG DE LES OLIVERES I D’UNS 15 
HABITATGES DOTACIONALS AMB PROTECCIÓ OFICIAL I UN L OCAL 
D’EQUIPAMENT PÚBLIC AL CARRER BRUC, AL BARRI DE TOR REBLANCA. 
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El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària celebrada el dia  27 de 
novembre de 2008 , va aprovar  el Conveni de col·laboració a subscriure entre la Direcció 
General de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge (actualment 
Departament de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Vacarisses, per a la construcció de 
27 habitatges de lloguer amb protecció oficial al Passeig de les Oliveres i d’uns 15 habitatges 
dotacionals amb protecció oficial i un local d’equipament públic al carrer del Bruc, al barri de 
Torreblanca, el qual fou signat en data 5 de desembre de 2008. 
  
Vist que en atenció a les  clàusules segona i sisena del Conveni, les obligacions de caràcter 
econòmic a càrrec de l’Ajuntament de Vacarisses que se’n derivaran requerirà el seu 
reconeixement i pagament,  el qual restarà subordinat al crèdit que s’autoritzi en el pressupost 
de l’ anualitat en què es produeixi la despesa. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió celebrada el 25 de juny de 2009, va 
acordar cedir les finques ubicades al Passeig de les Oliveres 41, 43 i 45 i al carrer del Bruch 2, 
a favor de l’Incasol, tramitant el corresponent expedient de cessió, que no s’ha arribat a 
formalitzar.  
 
Atès que l’actual context econòmic ha provocat que les propostes definides al referit conveni no 
puguin desenvolupar-se de la forma prevista de manera immediata, per la qual cosa es considera 
convenient procedir a la seva resolució, per tal d’adequar les estratègies d’actuació proposades a 
la conjuntura actual, i en aquest sentit s’ha redactat la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal a l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma del terme 
municipal de Vacarisses , la qual ve justificada per la necessitat de modificat diversos aspectes del 
planejament vigent en l’àmbit descrit, per tal d’assolir , entre d’altres , l’objectiu de definir un model 
d’habitatge protegit en coherència amb les característiques pròpies del municipi. 
 
Atès que la resolució de conveni que es proposa ha estat acordada pel Consell de Direcció de 
l’Institut Català del Sòl en sessió núm. 13/2012 de data 23 de maig, i el Consell d’Administració 
de l’Institut Català del Sòl se’n va donar per assabentat en sessió núm. 3/2012 de 4 de juny. 
  
Atès que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya , entitat de dret públic adscrita al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya , es compromet a continuar amb la 
col·laboració en matèria d’habitatge, a cercar propostes alternatives que permetin la 
construcció propera d’habitatges amb protecció oficial al Municipi de Vacarisses.  
 
Vist l'establert a l’article 309, 310 i 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 16 
de setembre de 2013  va dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Resoldre el conveni subscrit en data 5 de desembre de 2008, entre l’Ajuntament 

de Vacarisses i el Departament de Medi Ambient i Habitatge (actualment 
Departament de Territori i Sostenibilitat), actuant en representació de l’Institut 
Català del Sòl, per a la construcció de 27 habitatges de lloguer amb protecció 
oficial al Passeig de les Oliveres i d’uns 15 habitatges dotacionals amb protecció 
oficial i un local d’equipament públic al carrer del Bruc, al barri de Torreblanca,  
aprovant la corresponent minuta de  resolució de conveni, i conseqüentment 
deixar sense efecte els corresponents acords de cessió de les parcel.les del al 
Passeig de les Oliveres 41, 43 i 45 i al carrer del Bruch 2, incorporant-les 
novament a l’inventari de béns municipals com a béns patrimonials. 
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SEGON.-  Facultar l’alcalde per a la signatura del document de resolució. 
 
TERCER.-  Notificar aquest acord  a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l’Institut Català 

del Sòl ,  del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
QUART.-  Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local  

del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya.  

 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que es tracta de la cessió de terrenys que es va fer 
per vivenda social segons acord amb INCASOL mitjançant un conveni que ara ja no té sentit. 
 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que hi votaran a favor, doncs sempre han cregut que era un altre 
el lloc on s’havien de fer els pisos de protecció oficial, com per exemple al nucli urbà. Explica 
que ell en aquell moment va demanar als diputats del seu partit al Parlament que busquessin 
municipis del nostre tamany en els que s’haguessin fet edificis de protecció oficial fora del nucli 
urbà, i només n’hi havia dos, diu que un no el recorda i l’altra és Matadepera, i per tant diu que 
si gaire bé tots els fan al nucli urbà deu ser per algun motiu. 
 Explica que els pisos de protecció oficial van adreçats a persones amb una capacitat 
econòmica limitada, i per tant si estan situats al nucli, per exemple a la rectoria, aquestes 
famílies no necessitaran agafar el cotxe per anar a l’escola, ni al metge, ni a la biblioteca ni a 
qualsevol de les coses que poden fer-se al nucli urbà, fins i tot per agafar l’autobús. Per acabar 
diu que amb aquesta proposta el que es fa es corregir una injustícia amb els ciutadans de 
Torreblanca I i per tant hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Méndez li diu que el 90% de la població de 
Vacarisses viu lluny de tot arreu, en urbanitzacions amb pocs equipaments, i que han d’agafar 
el cotxe. Segueix dient que ells s’abstindran, i que volen manifestar que es van equivocar en  la 
manera de plantejar aleshores la construcció dels pisos allà, doncs haurien d’haver fet primer el 
Pla Local d’Habitatge i donar cabuda a que la gent pogués opinar, però que els arguments que 
es van fer servir per una part de la població estaven del tot fora de lloc. Per acabar diu que 
bàsicament per aquest motiu s’abstenen, doncs en els atesos es fa referència a la modificació 
del Pla General amb les quals no hi estan d’acord,i a més si els habitatges s’han de fer al nucli 
també es poden fer en altres llocs, i hauria de ser una cosa oberta que se’n pogués parlar al 
Pla Local d’Habitatge. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que també s’abstindran, i que tot i compartir part dels arguments 
del Sr. Méndez com la lògica de que l’habitatge públic estigui prop dels serveis, creu que 
tampoc era cap barbaritat, i a més era abans de que esclatés la crisi i i la Generalitat es va 
comprometre a fer i a pagar els habitatges a cost zero per l’ajuntament a canvi de la cessió 
d’uns terrenys, per tant el do de l’oportunitat era aquell, i no hi havia temps de canvis de 
planejament. Segueix dient que també reconeixen la manca de comunicació amb els veïns, 
però ara mateix es pensa fer aquí al nucli i tampoc hi ha hagut cap consens amb els veïns ni se 
n’ha parlat, per tant lligat amb el que diu el Sr. Masana hi ha d’haver un procés de participació, 
doncs el planejament urbanístic es prou important com perquè la gent pugui opinar i es pugui 
consensuar. Torna a dir que fins la seva arribada al govern mai se’n havia parlat d’habitatge 
social i si ara se’n parla és perquè van ser valents i van prendre una decisió, més equivocada o 
menys.  
 
 
Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que una altra cosa que es pot qüestionar és el cost per 
l’administració pública,  les qüestions tècniques son un tema a part, l’habitatge de protecció 
pública no ha de ser d’alt standing sinó amb un cost raonable, perquè van adreçats a gent amb 
pocs recursos i a l’administració li ha de costar el mínim. Pel que fa als serveis, diu que a la 
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zona del Passeig de les Oliveres no hi ha densificació, ni problemes d’aparcament, hi ha sortida 
a la carretera d’Olesa i al polígon industrial, parada d’autobús a 3 minuts, estació del tren a 5 
minuts a peu, i per tant no era un lloc tant dolent, i pot entendre que hi ha veïns que no els 
agradava, igual que hi haurà veïns del nucli que tampoc els agradarà que a la rectoria facin 
blocs de pisos, però tot és opinable. 
 
El Sr. Alcalde explica que la diferència és que es canvia en un sector de fer vivendes 
unifamiliars aïllades a vivendes plurifamiliars, que hi caben 12 per parcel·la, per tant és un gran 
canvi pels veïns. A més explica que ells ara estan deixant l’espai, i que ja es veurà que es farà  
quan toqui, però que evidentment en una urbanització les condicions son diferents. 
 
Intervé la Sra. Sánchez diu que no hi ha res que sigui per sempre, i tenir 12 veïns més en un 
carrer o 20, en uns habitatges on com a molt hi cabien 3 o 4 persones, doncs també n’hi havia 
de 2, no es tractava d’ una densificació, i per tant no es pot defensar que pel fet de viure a una 
urbanització en una casa unifamiliar no es vulgui que es facin plurifamiliars al costat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que això es pot entendre. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. Masana li diu que té raó i que un 
percentatge molt elevat de ciutadans de Vacarisses viuen dispersos pel municipi, però com 
comentava, els serveis estan al nucli i per tant el més lògic és que es facin aquí. Segueix dient 
que aplaudeix que tant Esquerra com el Partit dels Socialistes reconeguin els seus errors, però 
en el seu moment, tant els veïns com alguns partits, comentaven que estaven cometent aquest 
error, i si en aquell moment haguessin corregit el tema s’haguessin estalviat bastants disgustos, 
sobretot els veïns.  
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que probablement ella era la única de tota la urbanització 
que estava d’acord en que es construïssin allà. 
 
La Sra. Sánchez li respon que li pot dir moltes persones que també hi estaven d’acord. 
 
El Sr. Méndez respon que feia broma, però que tal com ha dit el Passeig de les Oliveres està a 
prop de la Carretera d’Olesa, del poliesportiu, però no hi ha serveis. 
 
La Sra. Sánchez li respon que tots aquests serveis a que fa referència estan a 10 minuts o un 
quart d’hora a peu des de el Passeig de les Oliveres. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui vol fer esment al comentari reiterat que s’ha fet de valorar de forma 
positiva el procés de participació ciutadana que va comportar el P.O.U.M, i explica que com a 
portaveu d’un grup d’opinió que es va implicar molt a fons en el tema, va adreçar en el seu dia 
un escrit al Sr.Canongia explicant-li què en pensaven d’aquell procés de participació i de que la 
valoració que en feien no era gens positiva. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. LLorens li diu que no sap si era positiu, 
però que aquest grup d’opinió des de que ell governa ha desaparegut. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x   x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS      x  x     
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1.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, PER SOL·LICITAR A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PASS AREL·LA 
PEATONAL ALÇADA A LA CARRETERA C-58 AL SEU PAS PER LA 
URBANITZACIÓ DE CAN SERRA 

 
 
El sotasignant, Mariano Méndez Rudilla, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya en aquest Ajuntament, d’acord amb el que estableix l’article 5.5 (Capítol I, Subtítol I, 
Títol I) del ROM vigent del mateix text normatiu i normativa concordant a Vacarisses, presenta 
la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ al proper Ple Municipal. 
 

JUSTIFICACIÓ 
 
Atès el greu perill que suposa per les persones que creuen a peu la carretera C-58 al voltant 
dels carrers Petúnies i Anoia de la urbanització de Can Serra, i a l’accés a les urbanitzacions 
de La Creu i El Ventaiol, situat al km 35,5 al costat del pont de la riera del Palà. 
 
En el primer cas, atesa la gran distància física que hi ha, pels vianants, entre les entrades i 
sortides a la urbanització de Can Serra pels carrers Petúnies i Anoia i, el pont que creua la C-
58. 
 
En el segon cas, atès que en el tram de la C-58 comprés entre el km 35,5 i el km 37, d’accés a 
la urbanització del Ventaiol, les persones de mobilitat limitada –bàsicament mainada i persones 
d’edat avançada-  es veuen obligades a crear a peu la carretera a l’hora de desplaçar-se entre 
les urbanitzacions situades a un costat i a l’altra de la C-58.   
 
Atès el perill que aquesta situació suposa pels conductors i vehicles que circulen per la 
carretera C-58 al seu pas per aquests punts esmentats. 
 
 
És per tot això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següents 
  

A C O R D S 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, propietària de la carretera C-58, la 
instal·lació d’una passarel·la peatonal alçada propera a la entrada i sortida de la 
Urbanització de Can Serra pels carrers Petúnies i Anoia. 

 
SEGON.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la instal·lació d’un pas de vianants 

accessible a tothom a l’entorn del km 35,5 que creui la C-58 i la riera del Palà.  
 
TERCER.- Donar a conèixer a l’Associació de Veïns de Can Serra, a les AAVV del Palà, 

de la Creu, del Ventaiol i a la Federació de Associacions de Veïns de 
Vacarisses, l’aprovació del present acord. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui explica que els portaveus dels Grups Municipals de UIPV i    
V x V li van manifestar que estarien disposats a votar a favor d’aquesta moció sempre i quan 
s’introduïssin algunes modificacions al text. Explica que ell va mostrar conformitat i per tant el 
resultat d’aquestes modificacions és la moció que es sotmet a votació, en la que s’ha 
diferenciat en cursiva les modificacions proposades per UIPV i V x V. 
Segueix dient que el que pretenen amb la proposta és corregir un error i, fins i tot una 
desgràcia, que es podria produir a la C-58, doncs la C-58 divideix urbanitzacions, com Can 
Serra, i això provoca que molts ciutadans vegin dividit, material i físicament, en dos el seu 
territori, i el pitjor és que molts creuen la carretera a peu. Posa un exemple pràctic i comenta 
que el Sr. Reollo viu a Can Serra a la zona dels Materials Moreno i per anar caminant a la zona 
de l’estació de Renfe ha de pujar tot el carrer Anoia, baixar el carrer Calaf, creuar el pont i 
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seguir cap a l’estació, el que evidentment per a una persona jove no és cap problema però per 
a una persona gran és bastant perillós, i comenta que ell ha vist creuar per la carretera a una 
persona amb un nen en braços i un carretó de la compra que venia de l’estació de la Renfe per 
no fer tot el viatge pel carrer Vic, i això és un perill pel que creua i pel que circula per la C-58.  
Explica que el que proposen és corregir aquests perills, que també es donen a l’alçada del 
Palà, però qui ha de corregir-ho és la Generalitat doncs la carretera és seva, i per tant el que 
demanen és que a Can Serra s’instal·li una passarel·la alçada per a vianants per a que els 
ciutadans puguin travessar la carretera amb més seguretat,  i el que s’ha afegit, a petició 
d’UIPV i VxV, és el paràgraf de l’acord segon que diu “Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya 
la instal·lació d’un pas de vianants accessible a tothom a l’entorn del km 35,5 que creui la C-58 
i la riera del Palà”, per tal d’evitar que les persones que vulguin passar del Ventaiol i La Creu al 
Pala o viceversa, tinguin el perill d’accident. 
Pel altra banda explica que s’han posat en contacte amb els Diputats del seu grup al Parlament 
per a que defensin aquesta postura i presentin la mateixa resolució al Parlament, i diu que 
esperen i desitgen que els grups del Consistori que tenen representació al Parlament també ho 
facin.  
 
Intervé el Sr. Masana qui demana que es deixi sobre de la taula, perquè de la manera que està 
expressada sembla un brindis al sol. Segueix dient que ells el que demanen és que primer de 
tot es faci un informe tècnic per qui calgui, perquè ell mateix s’ho mirava l’altra dia i no sap per 
on posar-la, perquè no hi cap, i que  fins i tot sembla ser que hi ha un informe de la Generalitat 
que desestima aquesta opció. Diu que no hi estan en contra, però no de la manera com s’està 
plantejant, si l’informe d’un tècnic diu que es possible fer la passarel·la, cap problema. 
Adreçant-se al Sr. Méndez li demana a quina banda havien pensat posar-la, on anirien els 
fonaments, i que a més, hauria d’estar adaptada a persones amb mobilitat reduïda amb tot el 
que això representa. També li vol demanar, cordialment, que demani als seus contactes del 
Partit Popular el que es deu en infraestructures, i així igual es podrà pagar aquesta passarel·la. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui comenta que el Sr. Masana té raó, en part, de voler deixar-la 
sobre de la taula, i que a ell el que li hauria agradat és que li fessin arribar aquesta rectificació. 
Explica que a Castellgalí hi ha una passarel·la però que no sap si està adaptada a persones 
amb mobilitat reduïda. Diu que ell no pot dir que no a aquesta proposta, i que si ara s’aprova, 
quan hi hagi “caixa” la Generalitat estarà obligada a fer-la. Torna a dir que la idea del Sr. 
Masana de fer un petit estudi no és dolenta, i adreçant-se a aquest li diu que sí que hi ha lloc, 
justament a la paret de Materiales Moreno fer fonaments i a l’altra banda de la carretera, 
retallant la tanca de ferro que hi ha quan s’integren els cotxes que baixen de la rotonda, si que 
hi hauria lloc, però el problema és que no hi ha diners. Per acabar diu que ell hi votarà a favor. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que la llàstima és que, en el seu dia,quan l’ajuntament va pagar 
la passarel·la que hi ha, per una mica més s’hagués pogut fer aquesta, i era el moment en que 
tot estava obert i aixecat, però recorda que Direcció General de Carreteres volia tancar la 
sortida del Moreno i es van barallar molt amb el Sr. Nadal fins que ho van deixar estar. Explica 
que a més de la gent que creua a peu, també hi ha cotxes que fan el canvi de sentit cap a 
Terrassa amb el perill que comporta. Diu que demanar ara a la Generalitat aquestes qüestions 
quan no s’estan pagant rendes mínimes d’inserció, hi ha queixes diàriament al Síndic de 
Greuges de Catalunya de gent que no pot menjar tenint aprovada una renda de prestació 
mínima i no la cobren perquè la Generalitat no paga, i per tant amb això no ens en sortirem. 
Segueix dient que com a grup Parlamentari es comprometen a esbrinar si potser existeix la 
solució i està legislada. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens, qui diu que queda clar que la Generalitat no té diners i dur a 
terme aquestes obres és difícil, però en qualsevol cas només de pensar la satisfacció que això 
comportarà a les persones que, cada dia els reclamen als que saben que d’alguna manera 
estan vinculats en temes de gestió a l’ajuntament, la satisfacció serà dir-los que finalment s’ha 
demanat i es posa damunt la taula de qui correspongui. Per altra banda diu que com tots 
hauran escoltat a la premsa, hi ha previsió d’invertir 10.000.000 € en la C-55 i C-58, i per tant, 
si realment es confirma aquesta inversió pot ser el moment oportú de sol·licitar-ho.  
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Adreçant-se a la Sra. Laura li diu que a la petició que signen, en cap cas parlen de que al Palà 
la solució sigui una passarel·la, sinó que diu que es resolgui el problema. 
En relació a la intervenció del Sr. Masan, comenta que no li fa cap frisança demanar 
exactament la necessitat de que es resolguin aquests problemes, perquè òbviament la 
enginyeria, el dia que resolgui que hi ha recursos, el primer que fa és un estudi tècnic i 
aleshores hi haurà passarel·la o bé una altra solució. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. LLorens agraeix la seva intervenció perquè ha 
comentat moltes de les coses que ell volia dir. Explica que evidentment un dels problemes es 
els diners, però com s’ha explicat, el tema de la C-55 pot proporcionar en un moment donat 
algun tipus d’ingrés que vagi dirigit a alguna d’aquestes partides. Adreçant-se al Sr. Masana diu 
que no vol entrar en el tema de l’Estat perquè ell també podria demanar-li per exemple els 
diners del bus VAO de quan ells governaven. 
 
 
El Sr. Méndez segueix la seva intervenció dient que això ,pel que fa a deixar el tema sobre la 
taula, quan es tracta d’un tema greu, el que s’ha de fer és fer-ho saber a la Generalitat i una 
manera de fer-ho es mitjançant aquesta proposta i al mateix temps dur-la al Parlament. 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez diu que està d’acord amb ella en que s’ha de mirar la legislació 
per veure si hi ha alguna possibilitat i que ell mateix en una trobada amb la diputada del seu 
partit li va demanar que s’ho miressin. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui, en relació al que li ha dit del carril VAO, ell també en pot 
donar molts d’exemples com el d’un aeroport que no té avions, però el que vol dir és que no hi 
estan en contra i hi votaran a favor, però si presenten això d’aquesta manera a la Generalitat 
quedaran molt bé, però pregunta què és el que volen, quedar bé o que això es tiri endavant. 
Segueix dient que des de l’ajuntament es podria fer un informe tècnic. 
 
El Sr. Méndez respon que no es competència de l’ajuntament. 
 
El Sr. Masana li respon que es va fer l’altra passarel·la. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’altra passarel·la la va finançar l’ajuntament però es va fer amb el 
vistiplau i informes de Direcció General de Carreteres. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC , EN SUPORT A LA VAGA 

INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE  LES ILLES 
BALEARS. 

 
Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga indefinida que va 
tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La vaga ha estat convocada contra la 
política educativa i lingüística del Govern. 
El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat educativa i de la 
societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten negativament l’escola, el professorat 
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i l’alumnat. Entre aquestes mesures n'hi ha que deriven del fet que les illes Balears es situen a la 
cua de la inversió educativa de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% 
d'imposts pagats que no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano 
Rajoy afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, acomiadaments, 
concessió de beques o prestacions a l’alumnat o a les seus famílies.  
A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als territoris dels 
Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que pretén impedir que el català 
sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d’uns docents directors de centre amb el 
suport dels seus consells escolars que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver 
estat expedientats per Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el 
TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que el 
govern Bauzà ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via d’urgència. La 
conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal planificat, sense el 
consens necessari que necessita tota normativa educativa que es vulgui posar en marxa dins un 
sistema educatiu. Bauzá fa feina per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té 
l’aval del 87% dels pares i mares el curs passat, i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren 
el català com a llengua a l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del sistema, com és el 
fracàs escolar, 
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de símbols la qual el 
mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que atempta contra la llibertat 
d'expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit la Llei de Convivència. Aquestes lleis 
pretenen amordaçar les opinions dels mestres i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les 
quatre barres que l'any 1229 portà Jaume I a l'illa de Mallorca. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les Illes 

Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin. 
 
SEGON.-  Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament Integral de 

Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua catalana pròpia 
del nostre municipi i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes 
de les escoles illenques a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc 
possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al 
contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt. 

 
TERCER.-   Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei de 

símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d'expressió i 
pretenen esborrar les nostres senyes d'identitat comunes.  

 
 
QUART.-  Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes  Balears 

respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui explica que presenten la moció en suport als companys docents de 
les Illes que porten 10 dies en vaga per defensar el model lingüístic d’immersió que novament 
el Partit Popular es vol carregar. Explica que el que es fa es desmuntar un model escolar que 
funciona i posar-ne un altre amb l’únic motiu de carregar-se l’ensenyament amb la llengua del 
país. Segueix dient que aquesta vaga porta 10 dies i tot i el ball de xifres està sacsejant la 
política de les Illes i que fins i tot des de Catalunya hi ha molta gent que està posant diners en 
una caixa de resistència perquè aquestes persones, evidentment, aquests dies no els cobraran 
i necessiten fer accions. Per acabar demana solidaritat des de Vacarisses per aquests 
companys i companyes. 
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Pren la paraula el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. Masana diu que ja hi tornen amb les 
mocions sobre temes en els que no tenen competència com les escoles, doncs de les tres 
mocions que han presentat només n’hi ha una que fa referència en concret a Vacarisses. 
Segueix dient que com ja va comentar fa un temps, no recorda si en relació a les Illes o a 
València, si no estan d’acord amb la proposta que han presentat a les Illes Balears tenen tot el 
dret d’anar allà, presentar-se, guanyar i canviar-ho, doncs precisament això el Partit Popular ho 
duia en el seu programa electoral i van guanyar les eleccions per majoria absoluta, per tant la 
gent volia que es portés a terme i és el que faran. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui adreçant-se al Sr. Méndez diu que els temps estan canviant i estan 
veient com a poc a poc la voluntat d’un poble passa per davant d’una llei i sempre existeix el 
dret de rectificació. Segueix dient que la llengua no ha afectat en cap moment a la qualitat 
d’ensenyament de les Illes Balears, igual com està passant aquí a Catalunya, ni al nivell 
educatiu dels nens per culpa d’una llengua que és d’allà, doncs quan el Sr. Bauzà parla de la 
llengua dels besavis no sap que és la mateixa que la que s’està parlant avui en dia. Diu que el 
que està clar es que hi ha nens que fa 14 dies que no van a escola, hi ha catedràtics d’institut i 
universitat que encara no han cobrat i estan expedientats de feina i sou, i davant d’aquesta 
gent hi ha una paraula que hem d’aplicar a tothom, la solidaritat, i des de Catalunya ens agrada 
veure com la gent de les Illes cada cop s’està acostant més al nostre tarannà ,perquè realment 
som iguals i amb el temps això s’estendrà al País Valencià i de tot això obtindrem els Països 
Catalans, que és el que volem. Diu que només cal escoltar els comentaris de molta gent que el 
passat 11 de setembre estaven a la via humana, com gent autòctona de la Catalunya del Nord 
que textualment van dir “no us oblideu de nosaltres”.  
Per acabar, adreçant-se al Sr. Méndez, li diu que davant de la voluntat d’un poble i amb un 
tema tan subtil haurien de donar una mica més de pas, que saben que s’està negociant i per 
això s’està dilatant una mica més el procés i obtenint resultats que no son tan ferms com al 
principi, però esperen que en un parell de setmanes s’arregli, i per tant de cor i de cap votaran 
a favor. 
 
Pren la paraula la Sra.Sánchez qui, adreçant-se al Sr. Masana, li diu que malgrat estar d’acord 
amb tota l’exposició de motius i pensar que el Partit Popular intenta laminar la llengua pròpia de 
ses Illes, malgrat ho portessin en un programa electoral, estan convençuts que no es un bon 
model, que hi ha moltes maneres de fer les coses, i per tant no hi votaran en contra, però 
s’abstindran, perquè en el que no estan massa conformes és amb els punts segon i tercer, 
doncs creuen que no els correspon, com a ens local, demanar a un govern que derogui un 
decret. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que per part d’UIPV estan bastant d’acord amb el que ha comentat 
Esquerra, tot i que no estaven massa al cas del que esta passant, però han vist que fins i tot la 
Federació d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de Mallorca han fet una manifestació 
molt clara en la que han dit “en l’educació dels nostres fills no volem experiments”, i per tant, 
pensen que el Partit Popular, per molt que ho portés en el programa electoral, els experiments 
els hauria de fer en consens. Segueix dient que amb aquest decret, a l’escola, la llengua 
catalana passarà d’una quota mínima del 50 al 20 %, el que representa l’eliminació de l’ 
immersió lingüística dels últims 30 anys. Explica que gairebé el 90 % de pares i mares han 
apostat per l’ensenyament estrictament en català i pel model d’immersió, i sent l’objectiu del 
Partit Popular eliminar el català de les escoles, hauria de comptar amb el suport de la societat                     
i de la Comunitat Educativa, cosa que no ha fet.  
Adreçant-se a la Sra. Sánchez, en relació al que ha dit sobre si els toca fer-ho o no, diu que 
com a catalans que son han de defensar la llengua. 
Per acabar diu que també queda clar en la moció que rebutgen l’eliminació dels símbols de 
identitat, com les quatre barres a les escoles, un símbol també de molts anys, i així com retallar 
la llibertat d’expressió que també ha passat a les Illes, i és per tot això que hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Masana qui vol agrair l’explicació i el vot favorable del govern, i explica que a 
Catalunya hi van haver unes eleccions, es van presentar uns partits amb el dret a decidir, i han 
guanyat, i per tant ho hauran de tirar endavant i la resta ho hauran d’aguantar, és el mateix.  
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Per altra banda, diu que, fent retirar símbols que uneixen, com la senyera, el que volen és 
dividir la societat, això que avui en dia està tant de moda entre els partits unionistes. 
 
Pren la paraula el Sr.Mendez qui diu que sentir que ells volen laminar, destruir, eliminar l’ús del 
català, que eliminen la llibertat d’expressió, que estan contra la voluntat d’un poble... son 
expressions increïbles, sembla la Segona Guerra Mundial, i no és així, doncs vivim en una 
democràcia en la qual es trien els partits que es presenten amb uns programes electorals que 
s’han de dur a terme. El més curiós és que alguns no porten a terme els seus programes i 
s’inventen altres coses a mesura que circumstàncies, com manifestacions, els fan canviar els 
seus programes. Segueix dient que escoltar que els nens no van al col·legi per culpa del Partit 
Popular li sembla increïble, doncs no hi van perquè els professors estan fent vaga. 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que està totalment d’acord amb ella quan diu això de 
tractar coses que no ens pertoquen, que no son de la nostra competència, doncs som regidors 
de l’ajuntament de Vacarisses, no n’hi ha cap de diputat, i que de fet, de tots els que estan aquí 
l’únic que anava en una llista per ser diputat al Parlament era ell mateix, i és l’únic que no porta 
coses de fora de Vacarisses, i portar temes a tractar d’altres Comunitats Autònomes ja és 
massa. 
Per altra banda diu que en relació al comentari d’anar contra la voluntat d’un poble, el que no 
pot ser és anar contra la voluntat de la llei, qui estigui en contra de la Constitució que la canviï , 
es tan fàcil com portar aquest tema a Madrid, que es voti, i es veurà quins partits hi voten a 
favor o en contra. Per acabar demana un respecte als que opinen en contra i que només 
pretenen fer complir les lleis i que es deixin de tractar temes que no els toquin. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui adreçant-se al Sr. Méndez explica que la vaga de les Illes té a 
veure amb la falta de diàleg i consens, perquè hi ha regidors del Partit Popular que estan 
recolzant aquesta vaga, i això vol dir que s’han de replantejar coses, doncs si majoritàriament 
els docents i pares han sortit al carrer, se’ls haurà d’escoltar. Adreçant-se al Sr. Masana li diu 
que si traguessin els punts segon i tercer ells la votarien a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que no entén això de parlar només de temes locals, 
doncs acaben de parlar de fer una passarel·la, que no es faria amb diners d’aquí sinó de la 
Generalitat, per tant també s’està parlant de coses de fora del municipi. Segueix dient que 
d’altres vegades també s’ha parlat al Ple de temes d’altres llocs de l’estat i no ha passat res, 
que ell no hi està d’acord en només tractar temes d’aquí, i el que molesta al Partit Popular és 
que s’hi estigui adherint gent d’arreu dels Països Catalans en el suport d’aquesta vaga.  
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Méndez, li diu que sempre parla de la Constitució,i que el 
que ells generen es fractura i trencament, doncs el poble català és sobirà i consideren que la 
nació catalana és qui té dret a decidir i per tant no saben qui és el que genera el trencament. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:    
 
        
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  x x  x x 

EN CONTRA  x           

ABSTENCIONS        x     
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1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, E N SUPORT AL MOVIMENT 
“DIEM PROU” QUE APOSTA PER PAGAR ELS IMPOSTOS A L’A GÈNCIA 
CATALANA EN COMPTES D’HISENDA. 

 
És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi econòmica, 
provoca que les nostres institucions públiques apliquin retallades en la despesa en diferents 
serveis essencials per a la ciutadania, situació que pateixen especialment les famílies amb 
menys recursos que ara, més que mai, requereixen de polítiques socials i ocupació de qualitat. 
 
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació disposant 
de recursos suficients per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació de noves activitats 
econòmiques, que en un marc de finançament just per a Catalunya es podrien desenvolupar. 
 
L’enquesta de població activa –EPA- del segon trimestre del 2013 i com era d’esperar, 
Catalunya no ha sortit ben parada, hem assolit uns nivells rècord de desocupació assolint la 
xifra de 873.000  aturats i superant una taxa d’atur del 23,46%, el nivell més elevat des de l’any 
1985. 
 
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de 
denunciar l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de pressió per 
acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La reinvindicació del concert econòmic ha 
d’anar més enllà del discurs polític. És un deure moral de les institucions públiques del nostre 
país, dels partits polítics catalanistes, donar suport a les iniciatives que neixen de la societat 
civil que treballin per aconseguir un Concert Econòmic que ens acosti a la sobirania fiscal. 
 
Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària Catalana és una 
estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió per a què Govern de la Generalitat 
treballi decididament per un Concert Econòmic que ens acosti a la independència fiscal. 
 
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre administracions, 
que permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPF- que el contribuent ha de 
pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui  a 
temps i n’informi a Hisenda mitjançant el següent procediment: 
 
1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte corrent de la 
Generalitat en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest formulari es pot trobar al web 
de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat. 
 
2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent ha 
d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de referència i el 
NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés. 
 
3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana el justificant de 
l’ingrés en un termini de set dies. 
 
4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui l’import al 
compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners. 
 
5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat. 
 
Vist que aquesta iniciativa ha cristal·litzat en el moviment civil per la insubmissió fiscal Diem 
Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats arreu del país, com Ara o Mai, CADCi, 
Welcome Mr.President, SiP, Cercle Català de Negocis, Club FNEC, SiJ, Intersindical CSC o 
Catalunya Sí, i en la seva plana web més de 4.000 suports. 
 
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem l’espoli 
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fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que hauríem d’imposar els nostres 
impostos, regular-los, recaptar-los, gestionar-los i distribuir-los amb plena sobirania.  
 
En relació als antecedents exposats proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’ d’insubmissió 

fiscal i també a la tasca que Omnium Cultural fa sobre el procediment a seguir i les 
conseqüències jurídiques del mateix. 

 
SEGON.-  Sol·licitar i seguir les indicacions de l’Agència Tributaria de Catalunya i de la 

Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a fi que, de 
forma legal, tots els pagaments derivats dels tributs de titularitat estatal  a càrrec de 
l’Ajuntament, es facin directament a la l’Agència Tributària de Catalunya, en 
comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s'ha realitzat fins ara. 

 
TERCER.-  Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment ‘Diem 

Prou’ d’insubmissió fiscal. Facilitar informació i suport tècnic i jurídic a totes les 
empreses, entitats i ciutadans de Vacarisses, que desitgin incorporar-se al 
moviment “Diem Prou”. 

 
QUART.-  Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la línia iniciada 

per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a instàncies de l’Associació de Municipis per la 
independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos a l'Agència 
Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com 
s'ha realitzat fins ara.  

 
CINQUÈ.-  Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes 

amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la 
legislació tributaria catalana per tal que pugui, també, recaptar els impostos de 
caràcter estatal. 

 
SISÈ.-  Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del Parlament 

del Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern 
de la Generalitat, a l’Agència Tributària  de Catalunya, a les entitats municipalistes 
de Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de Municipis per la Independència i  a la 
Plataforma Diem Prou. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que aquesta moció és un exemple del que el Sr. Méndez 
diu que es tractar coses de fora de Vacarisses, quan el que es reclama és que els tributs que 
ha de pagar l’ajuntament de Vacarisses es paguin a l’Agencia Tributaria Catalana. Adreçant-se 
al Sr. Alcalde diu que n’han parlat altres vegades i al final no sap com ha acabat, i com han 
passat tants mesos han decidit presentar la moció. Segueix explicant que van parlar amb un 
representant de “diem prou”, i el Sr. Alcalde li va dir que s’ho estaven mirant, que no li 
semblava malament, i posteriorment el va trucar però encara espera la resposta. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que aquesta torna a ser una proposta de fora de Vacarisses. En 
primer lloc diu que el que demana la proposta és que es defugi la llei i, evidentment, el Partit 
Popular de Vacarisses en cap moment ho farà. 
Adreçant-se al Sr. Masana li diu que donat que tenen bona relació amb els representants de 
CiU al Parlament, podrien presentar la proposta allà i que l’aprovessin, doncs la resposta seria 
obvia, que no incompliran la llei. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que es tracta d’una escola d’aprenentatge en la gestió dels 
tributs de cara al futur, regida per la Llei 7/2007 de 17 de juliol, de l’Agencia Tributaria de 
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Catalunya, i dona compliment al que disposa l’article 204 de la Llei Orgànica 6/2006 i depèn de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. A continuació llegeix algunes de les característiques 
d’aquesta agencia tributaria que, diu, es troba dins de la legalitat, doncs els diners que 
s’ingressen aquí van a parar al final a Madrid i per tant no incompleixen la llei, i els serveix de 
pràctica de cara al futur, quan tinguem la independència, de com gestionar i redistribuir els 
tributs de Catalunya a Catalunya. Explica que hi ha 2 oficines a Barcelona, als carrers 
Fontanella i Lluís Companys, una oficina a Girona, una altra a Tarragona, tenen un horari de 
8:30 a 14:00 i treballen dimarts a la tarda, i els dies 1 de juny, 30 de setembre, 15 de 
desembre, 1 de gener i per Setmana Santa no obren. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui adreçant-se al Sr. Reollo li diu que tot això que està llegint de 
l’Agència Catalana no té res a veure amb la moció, i que l’Agència Catalana és legal, ja ho 
saben. 
 
El Sr. Reollo respon que es tracta d’ingressar els impostos que paga l’ajuntament a l’Agència   
Tributaria de Catalunya enlloc d’Hisenda. 
 
Intervé la Sra. Sànchez, qui diu que s’abstenen, dons tot i que el cor els diu una cosa ,el cap 
els en diu una altra, i son molt prudents, doncs això tampoc està tan clar, per tant no poden 
promoure l’insubmissió com a corporació. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde, qui explica que dels impostos I.R.P.F i I.V.A. es fa 
una autoliquidació donant un compte corrent de l’ajuntament, del qual Hisenda el dia 20 cobra 
els impostos corresponents, i el que es proposa és que l’ajuntament faci la transferència a 
l’Agència Catalana i es presenti un justificant a Hisenda, abans del dia 20, doncs si per 
qualsevol error no arriben els diners  la sanció la tindríem igual. Per acabar diu que, com no 
saben si és legal del tot o no i son prudents, votaran que no. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que creuen que estan dins de la legalitat, doncs hi ha una 
escletxa legal. Explica que hi ha ajuntaments importants, com el d’Alella, que ja ho han fet, a 
part de petits com Gallifa i uns quants d’Osona, i per tant s’està fent, doncs aquests diners els 
recapta l’Agència Tributària Catalana i els transfereix a l’Estat, i així si molts ajuntaments ho 
fessin es podria saber els diners que s’estan movent. 
 
Intervé el sr. Alcalde qui diu que es tracta només d’una part dels impostos, i han valorat que pel 
risc que suposa no es volen arriscar. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. Reollo li diu, igual que li ha dit el Sr. 
Alcalde, que el que ha comentat en la seva intervenció no té res a veure amb la moció, i a més 
ha dit que es comencen a fer aquestes coses de cara al futur quan la gent voti, per tant no 
estan demanant el dret a decidir, sinó que directament demanen el si. 
 
Es sotmet a votació i no s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  X X    

EN CONTRA  X        X X  

ABSTENCIONS       X      
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1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, P ER LA CREACIÓ DEL PLA 
D’ACTUACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE VACARISSES. 

 
Les xifres amb perspectiva en el temps ens mostren la situació real de l'atur a Vacarisses: 
  
 
Evolució Taxa Atur       Evolució Atur Vacarisses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dades referents al mercat de treball són les que recullen amb més rapidesa els efectes de 
la crisi econòmica, i les que tenen un impacte directe més important en la ciutadania.  
 
Però les xifres no ens mostren el que amaga la convivència amb l'atur: pessimisme; 
desesperació; desconnexió de la comunitat; marginació, que genera la desocupació. L'atur ha 
protagonitzat canvis substancials en la situació de moltes llars de Vacarisses, tant en l'àmbit 
social com econòmic, així com en el grau d'integració i cohesió amb la vida del poble. 
 

A T E S O S 
 

Atès que com a Ajuntament ens pertoca per responsabilitat i solidaritat  ser agents "actius" en 
la rebaixa de les taxes d'atur. 
 
Atès que tot i que cada cop els ajuntaments de Catalunya tenim menys recursos i 
competències  que mai, ara és el moment d'elaborar i dur a terme, des del consistori, polítiques 
progressistes i pioneres que ajudin a sortir d'aquesta situació. 
 
Atès que per afrontar els problemes, i  assolir els millors resultats en les taxes d'ocupació del 
municipi, es indispensable la col·laboració de tots els partits politics de Vacarisses i  els agents 
socials . 
 
Per tot el que hem expressat anteriorment El grup municipal d'ERC Vacarisses proposem a 
l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Promoure des del consistori la creació d'un Pla d'Actuació per l'Ocupació de 

Vacarisses, amb  l'objectiu de reactivar l'economia i potenciar l'ocupació i 
l'emprenedoria. I amb la implicació de totes les forces polítiques amb 
representativitat en l'Ajuntament, els agents socials i tècnics especialitzats en la 
matèria.  

 
Provincia Barcelona 

 
Vacarisses 

2011 Desembre 15,6 15,35 
2012 Desembre 16,4 16,94 
2013 Gener 17,00 17,84 
2013 Febrer 17,00 17,72 
2013 Març  17,00 17,84 
2013 Abril 16,90 17,44 
2013 Maig  16,60 17,35 
2013 Juny  16,00 17,02 
2013 Juliol  15,90 16,86 
2013 Agost  16,00 17,20 

   
Total 

2011 Desembre 497 

2012 Desembre 563 
2013 Gener 564 
2013 Febrer 581 
2013 Març  585 
2013 Abril 572 
2013 Maig 569 
2013 Juny  558 
2013 Juliol  553 
2013 Agost  564 
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SEGON.-  Publicar el contingut dels acords a la web municipal, a  la revista El Terme i a la 
Radio Municipal. 

Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que Vacarisses, igual que tot Catalunya, està patint 
l’atur, i segons les dades de l’agost Vacarisses té 564 aturats que veuen la seva vida personal, 
familiar i social greument perjudicada. Segueix dient que la taxa d’atur és del 17,2 %, més d’un 
punt per sobre de la mitjana de les comarques de Barcelona, i per tant pensen que tot i que 
s’estan fent cursets, no n’hi ha prou, i s’haurien de seure els partits polítics, agents econòmics i 
socials i posar-se a treballar per crear un pla d’acció molt més específic que la moció 
presentada per Convergència, enfocat al tema de l’atur i la feina. Pensen que es podrien 
buscar mecanismes per donar ajuda als emprenedors, buscar feina fora de Vacarisses, per 
exemple a Olesa, o d’altres llocs amb polígons industrials, doncs amb el problema que tenen, 
cal que s’asseguin i en parlin per trobar solucions amb un pla d’aquestes característiques si 
serveix per ajudar encara que sigui a una persona. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que aquesta proposta es refereix a Vacarisses i a més és 
beneficiosa, per tant la votaran a favor. Comenta que fa uns mesos es va crear la Comissió 
Anticrisis, de la qual ja han fet una reunió, i no sap si és amb aquest nom de Pla d’Actuació per 
l’Ocupació, però està convençut que la regidoria de la Sra. Arambarri estant duent a terme 
accions en aquest sentit  per pal·liar al màxim l’atur, i per tant el més adequat seria incorporar 
aquest pla d’actuació a la Comissió Anticrisis i debatre’l allà. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi estan d’acord perquè en el fons és el mateix. 
 
El Sr. Masana respon que no és el mateix. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui diu, també, que es tracta del mateix, i que el 7 d’octubre a les 7 de la 
tarda tenen la sortida d’aquesta taula anticrisi i aquest és el punt més potent de l’ordre del dia. 
Segueix dient que li ha agradat molt l’adjectiu “pioneres” que han fet servir per referir-se a 
polítiques que encara ningú ha portat a terme, però dins d’aquest camp de l’ocupació ja els 
falta a tots imaginació, doncs son masses coses que van una darrera de l’altre. 
 
Pren la paraula la Sra.Sánchez qui diu que el tema es prou seriós per mirar-se’l, doncs 
Vacarisses des del 2011 està per sobre de la mitja comarcal i provincial. Explica que ha fet 4 
números i, si a Vacarisses som 6.000 habitants, fent xifres rodones, i posem una mitja de 3 
persones per família, vivim unes 2.000 famílies, per tant 564 aturats vol dir que com a mínim a 
¼ part d’aquestes famílies li afecta el tema de l’atur.  
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Méndez, li diu que el seu govern ha retallat les polítiques 
actives d’ocupació, i quan no hi ha recursos no hi ha gran cosa a fer, doncs per molt que a 
Vacarisses es vulguin reactivar accions a favor de la feina, és molt complicat. Explica que ens 
hem quedat sense plans d’ocupació, que temps enrere anaven molt bé a algunes famílies que 
podien treballar 6 mesos, i a més feien tasques al municipi, i ara cal posar-hi molta imaginació i 
parlar-ne amb les parts implicades. 
 
Intervé la Sra. Arambarri qui explica que tot el que sigui creació d’ocupació i rebaixar l’atur de 
Vacarisses hi votaran a favor, però per altra banda vol dir que des de el Servei d’Ocupació de 
l’Ajuntament es porta a terme un Pla d’Actuació que son les polítiques actives d’ocupació, 
doncs des de promoció econòmica no només s’han fet cursos de formació, sinó que també 
s’han fet programes d’ocupació per persones aturades de llarga durada i per joves, igual que 
contractacions de persones aturades i col·lectius en risc d’exclusió social per tasques d’interès 
general i social del municipi. Segueix dient que s’està visitant les empreses del polígon per tal 
que les ofertes de treball arribin a l’ajuntament de Vacarisses, que tenen previst tallers 
d’emprenedoria pel col·lectiu de joves i dones a través del Consorci per l’Ocupació, també hi ha 
un Servei d’Auto Ocupació per totes aquelles persones emprenedores,i també hi ha disponible 
el servei de Borsa de Treball, Club de la Feina i recentment s’ha sol·licitat una subvenció per a 
la contractació de persones i un programa de col·laboració social. 
Per acabar diu que està d’acord amb el Sr. Méndez i Sr. Reollo, i intentar lligar aquesta moció 
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amb la que es va aprovar de creació d’ una taula per fer front a la crisi. 
 
Pren la paraula el Sr.Masana qui diu que li sembla bé que s’aprovi i s’inclogui dins de l’altra, 
però que es tracta d’una cosa molt més centrada en l’atur, i de buscar més enllà del polígon, 
cap a Sant Vicenç o Olesa, que també tenen polígons, Terrassa o Manresa, en fi, fer el que 
sigui per intentar solucionar el problema. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que sembla que hi ha una proposta per a que en funció de la 
situació econòmica dels ajuntaments es puguin fer plans d’ocupació, cosa que ens facilitaria 
molt la feina, doncs ara s’està contractant gent que està a l’atur pel capítol 2 ,el que suposa un 
cost més elevat per l’ajuntament, doncs s’ha de pagar l’IVA. Per acabar diu que els sembla bé 
aprovar-la però incloure-la amb la de la Taula Anticrisis. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA             

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

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 22 i 29 DE JULIOL DE  2013, 12 i 28 D’AGOST 
DE 2013,  i 2, 9 i 16 DE SETEMBRE DE 2013. 

 
 
          Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern local, de les quals 

s’ha entregat la minuta juntament amb la convocatòria plenària. 
 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 190/2013,  de 23/07/2013, al 234/2013 
,de 18/09/2013), (Medi Ambient,  del 10/2013, de 31 /07/2013, al 12/2013, de 
05/09/2013),  (Serveis Municipals , del 37/2013, de  19/07/2013, al 43/2013, de 
18/09/2013), (Sanitat i Consum, del 27/2013, de 02/ 09/2013, al 34/2013, de 
16/09/2013), (Urbanisme, del 71/2013, de 29/07/2013 , al 85/2013, de 16/09/2013),   
(Ensenyament, del 21/2013,de 26/07/2013, al 23/2013 , de 06/09/2013),  (Acció Social, 
Cooperació i Solidaritat, el 23/2013, de 25/07/2013 ), (Seguretat Ciutadana i 
Emergències, del 23/2013, de 19/07/2013, al 30/2013 , de 17/09/2013),  (Cultura , del  
20/2013 de 22/07/2013 al 28/2013 de 26/07/2013), (I ndústria, Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme,  el 9/2013, de 05/09/2013, al 10/ 2013, de 19/09/2013), (Esports,  el 
7/2013, de 31/07/2013, al 10/2013, de 04/09/2013), (Joventut,  el 6/2013,  de 
29/07/2013), (Participació Ciutadana, el 3/2013, de 25/07/2013),  (Comunicació,  el 
3/2013, de 27/06/2013), (Dones, el 2/2013, de 20/07 /2013).  

 
 
         Es dona compte dels decrets relacionats. 
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3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I DE LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 

 
 
3.4.-   DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S’HAN 

TRAMÉS AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA I A LA DIR ECCIÓ GENERAL DE 
POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT 
DE LA LLEI 15/2010 (2n.TRIMESTRE 2013). 

 
 

INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ 
 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic en relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2013. 
 
 

FETS 
 
El dia 6 de juliol de 2010, es va  publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva 
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels 
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals 
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del 
pressupost de despeses). 
 
Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes 
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 

FUNDAMENTS DE DRET 
 

- Articles 3 i  4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
- Article 200, i  Disposició Transitòria Vuitena  de la Llei  30/2007, de 30 d’ octubre, de 
Contractes del Sector Públic 
 
 

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

En quan a la morositat de les administracions públiques, l’ article  4 de la Llei 15/2010, disposa: 

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 

2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
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3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 

4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, 
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 
estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats. 
 

5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Economia i Hisenda i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, als de les 
Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, tingui  
atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 2on trimestre de l’any 2013 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
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Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que, com ja saben, la Generalitat destina cada any uns 
diners per les beques del menjador que es gestionen des de el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, aquest any s’hi han destinat els mateixos diners que l’any passat, tot i que hi ha 
moltes més sol·licituds, doncs hi ha moltes més famílies necessitades. Segueix dient que la 
Consellera va dir que donaven 1,8 milions d’euros més per tot Catalunya, però que 
malauradament és molt poc. Diu que a Vacarisses s’han presentat 51 sol·licituds de beques de 
menjador, de les quals 11 entraran dins dels barems del Consell Comarcal, o sigui en 13,5 
punts, 12,5 l’any passat, el que vol dir que queden 24 famílies, o sigui nens, sense beca, i 
l’ajuntament les ha assumit, doncs tenen entre 12,5 i 13 punts, el que suposa una despesa 
d’uns 13.000 €, per tant, l’ajuntament acaba assumint més del doble del que subvenciona el 
Consell Comarcal.  
Per acabar diu que l’ajuntament, com sempre, destina esforços a les famílies que més ho 
necessiten. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que segons paraules del President d’Esquerra els pressupostos 
d’enguany no contemplen retallades en aquestes partides. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que segons les seves anotacions, a part d’aquests 24 
que assumeix l’ajuntament, 17 s’havien quedat fora. 
 
La Sra. Singla explica que dels 17 que quedaven fora, 2 han canviat de municipi, i dels 15 
restants hi ha una família a la que li ha canviat la situació, per tant en queden 14. 
 
El Sr. Gibert explica que d’aquests 14, només una família té 12 punts, una altre en té 11,5 i ja 
per sota, amb 9,5 punts, ja n’hi ha més, però no cal ajudar-los. 
     
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui comenta que al carrer Cingle Moliner, concretament des del carrer Major 
direcció Torreblanca II, on hi ha el carrer del Racó, a la banda dreta, hi ha cotxes aparcats moltes 
vegades, i per poder passar s’ha d’envair el carril contrari ,el que suposa un perill pels vehicles que 
pugen, doncs la visibilitat és molt deficient. Per aquest motiu el que demanen és la col·locació 
d’una placa amb la prohibició d’aparcar i, per altra banda ,que la Policia Local avisi, no demana 
que denunciïn.  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que si existeix aquest perill no se n’han adonat potser perquè 
hi estan acostumats. 
 
El Sr. Méndez respon que han de pensar que si passa algú de fora que no coneix el carrer pot 
existir aquest perill, i a més normalment hi ha lloc per aparcar, com per exemple, al carrer del 
Racó. 
Per altra banda diu que al carrer de la Pineda cantonada amb Torrent Fondo hi ha una tapa de  
clavegueram que fa molt soroll. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ja en tenen coneixement i ja ho corregiran. 
 
El Sr. Méndez explica que al carrer Font de Sant Pere amb Fonts de Torreblanca, entre els 
inconvenients que han suposat les obres de Torreblanca II, hi ha les biondes,  també a un camí 
que hi ha al passatge de la Font de Sant Pere. Demana perquè hi ha un tros d’uns 50 metres de 
camí que ha quedat sense asfaltar. 
 
El Sr. Alcalde li respon que així estava en el projecte. 
 
Per altra banda el Sr. Méndez diu que en relació a les biondes d’aquella zona i dels carrers Torrent 
Fondo i del LLaurer, en teoria es col·loquen per a que cap cotxe vagi a parar a la riera, però estan 
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col·locats al carrer del revés, la part llisa i que no talla  és la que dona al carrer i la part de darrera 
que és per on passen els vianants i on hi ha el perill que algú hi passi la ma,  talla molt i a més els 
pals que el subjecten al terra fan una creu i queden com un ganivet. Segueix dient que la seva 
pregunta en relació a tot això, és que si donat que encara no han acabat les obres i no s’ha pagat 
del tot a l’empresa, si se li ha comunicat aquesta situació, quina ha estat la resposta i en el cas que 
no ho fessin, quines mesures pensa prendre l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde respon que la direcció facultativa de les obres els va col·locar on son per un tema de 
seguretat dels vehicles, i com deu haver vist han posat també tanques pel darrera, però una tanca 
no dona seguretat al vehicle, i per això es van posar les biondes, però el problema és que 
s’haurien d’haver posat més enganxats a l’altra banda i darrera la tanca. Segueix dient que el 
projecte està pràcticament tancat per a que els veïns paguin el que se’ls va dir, sense cap 
sobrecost. L’empresa fa dies que no hi és i té ordres de netejar l’asfalt i altres coses, i pel que fa a 
les biondes va ser una ordre del director del projecte que va donar les ordres de posar-ho així, i 
tirar-ho enrere seria pagar-ho. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui es sorprèn de que li digui que les obres s’han acabat amb totes les coses 
que queden per fer, i pregunta qui assumirà els desperfectes. 
 
El Sr. Alcalde respon que estan mirant de reparar tots els desperfectes, alguns els han passat a 
l’empresa. 
 
El Sr. Méndez li diu que hi ha pals de telèfon al mig del carrer. 
 
El Sr. Alcalde li respon que això es cosa de Telefònica,no té res a veure amb l’empresa de les 
obres, i ja han tingut 3 reunions amb els responsables de Telefònica per soterrar-los, però avui et 
diuen una cosa i demà una altra. Segueix dient que pel que fa als pals de Fecsa pràcticament 
estan solucionats.  
 
El Sr. Méndez diu que el carrer torrent Fondo encara no té el nom posat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’ha encarregat un estudi per tot el municipi de la senyalització dels 
carrers per renovar-la. 
 
El Sr. Méndez demana que ,amb temps, l’equip de govern hauria de fer comptes per saber quan 
els costarà la reparació de tots aquests desperfectes dels que l’empresa no se n’ha fet càrrec, 
doncs creu que el cost serà elevat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que pel que fa a les biondes, que va ser l’enginyer de l’ajuntament el que va 
dir que es posessin així, ara no poden dir-li a l’empresa que les canviïn, i cadascú té la 
responsabilitat que li toca. 
 
El Sr. Méndez diu que ja les demanaran en el seu dia quan arribi el moment. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui ,adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que en relació al tema del tiquet 
de menjador de les escoles bressol va dir que existia un acord amb els pares, i sembla ser que 
aquest acord no hi ha estat. Demana saber el cost hora de les noves incorporacions, si és que n’hi 
ha, la previsió d’usuaris del servei de menjador, com s’organitza el servei de menjador entre els 
professors i les monitores i el personal contractat, si és que se n’ha contractat. 
Per altra banda diu que té preguntes que li han fet arribar ciutadans de Vacarisses, com per 
exemple la línia Telefònica de Torreblanca II, que ja l’han contestat, el tema de les instàncies 
sense contestar tant nosaltres com en general a la gent, i també a ell com a particular. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la seva, com a particular, no li ha arribat. 
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El Sr. Masana segueix la seva intervenció dient que al Fresno, les rampes del carrer Formentera 
segueixen sense reparar i li han comentat que s’han queixat i no els han contestat, i també li han 
preguntat quan es posaran les tapes dels contenidors soterrats del Pou Gran. 
 
El Sr. Alcalde contesta que no en tenen cap de queixa en relació a les rampes del Fresno i per la 
seva part el Sr. Martin contesta que les tapes del Pou Gran estan demanades i seran de plàstic 
enlloc de metall. 
El Sr. Alcalde explica que ens estan robant les tapes dels contenidors soterrats i fins i tot havien 
afluixat els contenidors. 
 
El Sr. Masana demana que l’informin sobre les xemeneies de l’abocador, i sobre si tenen 
coneixement d’acomiadaments de treballadors a l’abocador. 
 
Adreçant-se al regidor de Sanitat li demana si sap el perquè de l’augment de rates al nucli, i li 
comenta que els contenidors sembla ser que no es netegen, doncs fan molta pudor i fins i tot 
aquest estiu n’hi havia un ple de cucs.  
 
Adreçant-se a la regidora de promoció econòmica li demana si quan les taxes d’atur baixen en un 
parell de mesos, es comptabilitzen les persones que comencen algun curs, es a dir, si mentre fan 
el curs els treuen de les llistes de l’atur, i també si sap quantes persones d’aquestes actualment 
estan treballant. 
Per altra banda també li demana si la substitució que s’ha fet de la tècnica de joventut s’ha fet per 
les mateixes hores que treballava la tècnica fins ara. 
Pregunta saber per quan faran el Pla d’Actuació Municipal, i com li agrada molt tirar d’hemeroteca, 
els vol llegir un fragment de el Terme en el qual U.I.P.V demanaven a l’equip de govern que 
donessin a conèixer quin era el programa de govern que durien a terme:  
 
“els membres del grup municipal U.I.P.V. han demanat diverses vegades que l’actual Alcalde doni 
a conèixer als ciutadans de Vacarisses quin es el programa de govern que durà a terme, el nostre 
grup considera que el govern actual actua sense cap ni peus, no hi ha ningú que marqui les 
directrius i prioritats, el que està portant i portarà conseqüències molt negatives per Vacarisses, 
creiem que no es pot governar un municipi sense tenir uns objectius estratègics, no s’hi val com 
que no sabem com està l’ajuntament no ho podem tenir, etc...” 
 
El Sr. Masana comenta que hi ha dos escrits d’U.I.P.V en els que demanen un pla, i que ell el que 
vol saber és si el faran o no ,perquè primer van dir que si, després que no, i al final no saben el 
que. 
 
Adreçant-se al Sr. Serna li pregunta si és veritat que va obrir una vegada la piscina sense 
socorrista. 
I per acabar, vol comunicar que la pregunta que van fer arribar al Govern sobre si era possible que 
la Generalitat construís la cuina pròpia al Pau Casals es contestarà el dia 2 d’octubre i ja els farà 
arribar el que els han dit. 
 
El Sr. Alcalde comença a respondre les preguntes i diu que pel que fa a les xemeneies de 
l’abocador son els nebulitzadors de sempre que se n’han posat més i més alts i per això es veuen 
més. 
 
Pren la paraula el Sr. Martí qui respon que, amb la finalitat d’intentar anar reduint les pudors, com 
durant els mesos de juny i juliol que funcionava prou bé, a l’agost els resultats han anat endarrere i 
ha hagut moltes queixes. Segueix dient que mentre que les mesures correctores que s’aplicaven 
inicialment al CTR, com ja es va informar que va contractar a l’empresa Viatix per posar elements 
odorífers que neutralitzessin les olors  d’aquells elements que son expulsats per la xemeneia, la 
novetat és que els responsables de l’abocador han contractat a la mateixa empresa que ha 
contractat el CTR . Diu que a l’abocador, ara que s’inicien processos que ens conduiran aviat al 
començament de la clausura de l’abocador que portarà molt de temps, a la mateixa empresa se 
l’ha contractat perquè quan fan operacions, com per exemple  a la zona d’inertitzats o bé a les 
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basses de lixiviats, també introdueixen elements odorífers per intentar neutralitzar les pudors. 
Explica que en algun d’aquests casos els additius s’introdueixen mitjançant unes xemeneies ,que 
son aquestes que s’han instal·lat. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, en relació a les rates, diu que l’empresa de desratització ve 
periòdicament i segueix fent el mateix, però a vegades hi ha algun episodi que surt alguna rata que 
es veu i s’ha de controlar i per això demana que si algú en veu ens informin per avisar. 
Pel que fa als contenidors diu que té raó, doncs aquest estiu hi va haver un parell o tres de dies 
que a un dels tres contenidors que hi ha hi havia cucs i a la conclusió que va arribar ell és que allà 
hi ha algun supermercat que hi tira carn i en ple estiu aquesta carn es podreix. Explica que quan 
ho van veure van avisar a Juan i Juan per a que ho solucionés. 
 
Intervé la Sra. Arambarri qui,en relació a la pregunta sobre les taxes de l’atur, l’informa que mentre 
algú fa cursos de formació segueix estan a l’atur, i pel que fa al tècnic de joventut està fent 10 
hores menys de les que feia la tècnica. 
 
El Sr. Masana li respon que deixen d’apostar una mica per joventut, i hauran de tirar un Pla Local 
de Joventut endavant amb menys hores, per tant sempre acaba rebent aquesta regidoria que és 
de les més dinàmiques de l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha fet així perquè el substitut ja fa les 37,5 hores i no pot fer-ne més. 
Pel que fa al Pla d’Actuació Municipal diu que no el faran, ni el publicaran pagant-lo l’ajuntament, 
com es va fer abans. 
 
El Sr. Masana li respon que ells també ho demanaven i ,s’hi no ho fan, no saben que faran d’aquí 
a un temps, ni tampoc saben que han fet, que no ha estat gran cosa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que les urnes ho demostraran. 
 
El Sr. Masana diu que les eleccions no donen la raó ni la veritat a ningú, només diuen qui guanya. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui en relació a la piscina explica que té raó doncs va obrir, però no 
sense socorrista, sinó sense “el socorrista”. Explica que el van trucar des de la piscina a dos quarts 
de dotze dient-li que hi havia molta cua per entrar i no havia arribat el socorrista, i ell va trucar a 
una companya de Creu Roja que va anar cap a la piscina, i quan ell va arribar ja hi era. Segueix 
dient que el socorrista havia tingut un accident amb la moto i va arribar mitja hora més tard. 
 
El Sr. Masana explica que per tant ell va obrir la piscina sense haver-hi socorrista, doncs la 
persona de la Creu Roja no tenia contracte. 
 
El Sr. Serna li respon que va fer-ho així per solucionar les coses en aquell moment. 
 
El Sr. Masana explica que no es pot obrir una piscina i posar a una persona a la que ha trucat, 
doncs si arriba a passar alguna cosa se’n hagués anat a la presó,  és tracta d’una cosa molt greu, 
hauria de plegar i no prendre-s’ho a riure. 
 
El Sr. Serna respon que si ell ha de plegar per haver obert la piscina, que hauria de fer aleshores 
el Sr. Masana. 
 
El Sr. Masana li respon que ell d’irregularitats no n’ha fet cap,  porta uns quants anys com a regidor 
i hi ha vingut a treballar, mai se li hagués passat pel cap fer això, i a més, enlloc de reconèixer que 
es va equivocar encara ataca, per tant ja  miraran quina responsabilitat jurídica hi ha perquè un 
regidor obri un servei d’una piscina municipal sense socorrista i trucant potser a un amic seu de la 
Creu Roja. Per acabar li demana al Sr. Alcalde la seva opinió. 
 
El Sr. Alcalde li respon que això no està ben fet, però que alguna vegada ,per servir, s’equivoquen. 
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El Sr. Serna diu que pot ser que sigui una equivocació, però primer és el servei. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui vol fer tres preguntes al Ple, I adreçant-se al Sr. Alcalde li comenta 
si aquesta actuació puntual de reparacions de voreres i pintura blanca al terra que estan fent a 
Can Serra es podrà fer també a la Farinera, al Ventaiol... 
 
El Sr. Alcalde li recorda que s’ha fet un pla d’ocupació per arreglar totes les voreres, i els plans 
d’ocupació arriben fins on arriben. 
 
El Sr. Reollo diu que creu que ha començat la casa per la teulada, doncs a Can Serra no els falta 
res, haurien d’haver començat per les zones més desfavorides. 
 
El Sr. Alcalde li respon que Can Serra és de les primeres urbanitzacions que es van fer i s’ha anat 
deteriorant, explica que es va començar per la Colònia Gall i ara si es fa un altre pla s’acabarà Can 
Serra, aniran a Torreblanca, al Fresno. Diu que s’han contractat dos pintors i dues parelles i es 
volen mantenir, i si pot ser , que siguin de Vacarisses. Explica que el cementiri també s’ha arreglat,  
ha quedat molt bé, i que està clar que els estan esperant a altres llocs, i la seva intenció és 
continuar. 
Torna a prendre la paraula el Sr. Reollo qui adreçant-se al Sr. Alburquerque li demana si per la 
radio s’ha pensat fer un grup, ara que ve l’hivern, perquè fins ara les gravacions de 15 o 20 
cançons que es van repetint es fa una mica monòton. Explica que el diumenge al matí després 
d’un programa de Jazz, que està molt bé, quan s’acaba a la 1 del migdia et diuen bona nit. 
Segueix dient que es podrien assignar nois i noies de l’institut o les escoles. 
 
Per altra banda, adreçant-se al Sr. LLorens, diu que sempre que plou, a la deixalleria a la part de 
dins on s’emmagatzemen els electrodomèstics, s’acumulen dos dits d’aigua, i per tant caldria fer 
un soc o clavegueram intern. 
 
El Sr. Alburquerque respon que pot ser que hi hagi algun error d’aquests, doncs no hi ha cap 
professional allà dins, la gent que s’encarrega de la radio ho fa de forma altruista, i es van fent 
programes, però és lent, els dies que comença la programació més estable és del dijous al 
diumenge.  
 
El Sr. Reollo pregunta si quan sona la radio, sona des d’aquí, o bé des de la xarxa. 
 
El Sr. Alburquerque respon que sona des de xarxa, és automàtic, allà no hi ha res. 
 
El Sr. Martí respon, en relació al tema de la deixalleria, i explica que per la informació que té el 
projecte de reforma està valorat i entra en un pla de subvenció de la Diputació, i els diners han 
arribat fa poc. 
 
El Sr. Alcalde explica que hi ha un problema important doncs quan es va construir la deixalleria es 
va fer a nivell i el problema és que quan plou totes les aigües entren dins. Per tant, el pressupost 
que s’ha fet és per posar un paviment, però el problema és que la Generalitat va treure el Pla 
d’Obres i Serveis i no tenen resposta, per la qual cosa no saben que fer amb els projectes que van 
sol·licitar. Segueix dient que del que si tenen les anualitats és de Xarxa, de Diputació,  i aquesta 
actuació si que ha entrat. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que les seves preguntes son de coses concretes i que no 
vol entrar en polèmiques ni debat. 
Adreçant-se al regidor d’Obres i Serveis li comenta que al mes de juliol van demanar la reparació 
de la reixa del carrer Solsonès per soroll i vol saber si està reparat. 
 
Pel que fa als 8.000 m2 que es van arrencar de formigó de Torreblanca II demana saber, quina 
empresa ho ha fet, per quina raó no ho ha fet Fomento, quin cost ha tingut i qui ho pagarà. 
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Segueix dient que té un parell de queixes de ciutadans que han fet instàncies i no se’ls respon i 
varies queixes de zones que cal desbrossar ,com a la carretera d’Olesa a les finques que toquen a 
Font de la Mercè de Torreblanca 2000, que es van netejar el 2009 i tornen a estar molt brutes, i al 
camí dels Cupots, que també li comenten que està ple de matolls i esbarzers que envaeixen el 
camí. 
 
Per altra banda, respecte a les senyalitzacions de Torreblanca II, dels sentits, prohibicions, els 
veïns tenen queixes de que no s’han solucionat, doncs per exemple des del carrer Fonts de Sant 
Pere per anar cap a la Pineda s’ha de baixar fins a baix de tot, tornar a pujar, divideix la 
urbanització, i creu que se n’hauria de parlar amb els veïns per solucionar-ho. 
 
El Sr. Martin respon que pel que fa a la reixa del carrer Solsonès estava a la llista de coses per fer, 
però que no li pot dir si s’ha fet, i ja li respondrà per e-mail. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació al tema del formigó diu que no sap d’on ho ha tret això 
de que no ho ha fet Fomento i que ja ho va veure en un article seu que ho deia.  
Explica que ho va fer Fomento, doncs ells des de el primer dia no estaven d’acord amb el formigó 
als carrers, que a més va suposar una despesa molt important, i ara treure’l no ha costat res. 
Comenta que l’agost de l’any passat ,quan van presentar la liquidació ells no van estar d’acord 
amb l’estat del formigó, doncs creien que per exemple al carrer de la Pineda estava ple de bots i 
d’altres carrers estaven plens d’esquerdes, i per aquest motiu es va demanar un informe per part 
de la direcció facultativa, l’empresa va presentar un informe extern de que el formigó estava bé, i 
per tant es va buscar un altre informe a una empresa externa que ho confirmés o no. Segueix dient 
que, en principi, aquell formigó no es podia acceptar i hi havia varies solucions, com fer arrencar 
tot el formigó amb pic i pala amb els consegüents costos, o el que a l’empresa li ha sortit més a 
compte, fresar tot el formigó i fer una capa d’asfalt per no haver d’arrencar-lo. Comenta que, amb 
aquesta solució ,hi van estar d’acord i per això ho han fet gratuïtament, el que passa que l’empresa 
no és Fomento, però l’ha contractat aquesta, i s’ha trigat tant a fer-ho perquè es tracta d’un asfalt 
especial que calia posar-lo amb unes determinades temperatures. 
 
Per altra banda diu que pel que fa a les instàncies no en té constància. 
 
Pren la paraula el Sr. De la Vega, qui diu que al mes de maig en van presentar una en relació a la 
parcel·la del costat de casa seva i encara està esperant resposta. 
 
El Sr. Alcalde respon que suposa que va anar a Medi Ambient i potser s’ha fet alguna cosa ,però 
no li han contestat.  
Pel que fa a les finques de Torreblanca II diu que s’està preparant una altra campanya per fer 
franges de protecció i parcel·les municipals. 
En relació a les direccions de Torreblanca II no es té constància. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que es veritat que hi ha un parell de carrers complicats i que ja 
s’ho està mirant la Policia. 
 
 
Essent les onze hores, el senyor alcalde president dóna per finalitzada la sessió de la qual 
estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Salvador Boada i Guàrdia  Joan Amengual i Tomé 
 

 
 


