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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 25 DE 
SETEMBRE DE 2014 
 
 
Vacarisses, 25 de setembre de 2014, 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 
Mariana Ríos López 
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 LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRI A CELEBRADA EL DIA 30 
DE JULIOL DE 2014 I  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CE LEBRADA EL DIA 5 
DE SETEMBRE DE 2014 

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

 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 D’APROVACIÓ DEL COMPT E GENERAL I COMPTE 
DE PATRIMONI DE L’EXERCICI DE 2013 

  
  
Aprovació del Compte General  de l' exercici 2013. 
 
Atès que en data 17 de juny del 2014 l'Alcaldia va posar a disposició de la Comissió de 
Comptes, el Compte General i Compte de Patrimoni de l’exercici 2013 a ser examinada. 
 
Atès que en data 26 de juny del 2014 reunida la Comissió de Comptes, i un cop examinats els  
comptes són informats, passen exposició pública. 
 
Atès que en data 16 de juliol es publica en el B.O.P., que el compte General de l’Ajuntament de 
Vacarisses corresponent a l’exercici 2013, juntament amb tots els seus justificants, restaran 
exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils, durant i 
vuit mes, termini en que els interessats podran presentar reclamacions, correccions o 
observacions.   
 
Atès que no s'han produït al⋅legacions ni reclamacions al respecte durant el període d'exposició 
pública. 
 
Atès que la Comissió de Comptes amb data 26 de juny de 2013 va acordar que no 
s'informarien altre vegada si no hi havien reclamacions o al⋅legacions. 
 
En compliment del que disposa l’article 53 Decreto Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, dels articles 208 a 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Local i la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida amb data 15 de setembre 2014 va 
dictaminar favorablement. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següent 
 
     A C O R D  
 
  
PRIMER.-  Aprovar  el Compte General i Compte de Patrimoni corresponents a l’exercici  

2013. 
 
SEGON.-  Trametre copia al Tribunal de Comptes, en aplicació del que disposa l'article 

212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Prèvia lectura de la proposta per part del secretari es sotmet a votació amb el següent resultat: 
 

 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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1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIONS DE C RÈDIT PER SUPLEMENT 
DE CRÈDIT FINANÇANTS MITJANÇANT ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 232B/2014,  de data 10 de setembre de 2014, s’inicia l’expedient per 
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: 
 

• Despesa extraordinària de reparació i manteniment del Vehicle de la Policia Local. 
• Despesa extraordinària de reparació i manteniment dels sistema de bombeig de la 

xarxa de distribució d’aigua potable del municipi, i materials necessaris pel seu 
manteniment. 

• Despesa extraordinària pels treballs de canvi de distribució dels diferents 
subministrament per adaptar la nova cuina d’Escola CEIP FONT ORPINA. 

• Despesa de subministrament d’energia elèctrica, gasoil i altres subministraments 
destinats al manteniment del poliesportiu de Vacarisses, així com la despesa 
extraordinària per serveis de neteja per diferents inundacions que ha patit l’esmentat 
edifici municipal. 

 
La consignació d’aquestes despeses és insuficient, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit 
que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a 
l’exercici 2012. 
  
 
Despeses que cal finançar: 
 
 
1/ Suplements de crèdit: 

Partida Consignació inicial Proposta d’increment Consignació 
definitiva 

132 214 7.973,20 € 3.164,00 € 11.137,20 € 

161 213 13.000,00 € 4.267,10 € 17.267,10 € 

161 221 152.139,21 € 23.957,10 € 176.096,31 € 

321 227 224.904,65 € 11.295,35 € 236.200,00 € 

342 213 10.042,52 € 2.900,00 € 12.942,52 € 

342 221 73.000,00 € 8.964,35 € 81.964,35 € 

342 227 79.759,40 € 1.185,57 € 80.944,97 € 

TOTAL 560.819 € 55.733,47 € 616.552,45 € 
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Finançament que es proposa: 
 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 

 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible exercici 31/12/2012: ....................608.587,66 euros 
Romanent utilitzat en anteriors expedients......................................................................354.568,36 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible en aquests expedient...................254.019,40 euros 
Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient.......................................... 55.733,47 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible...................................198.285,93 euros 
 

 

 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
amb majoria simple. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en 
l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla econòmic financer corrector. 

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 15 de 
setembre de 2014, va dictaminar favorablement, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

 
A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar mitjançant  

romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a l’exercici 2012, 
pels conceptes que es detallen a continuació: 
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1/Suplements de crèdit: 

Partida Consignació inicial Proposta d’increment Consignació 
definitiva 

132 214 7.973,20 € 3.164,00 € 11.137,20 € 

161 213 13.000,00 € 4.267,10 € 17.267,10 € 

161 221 152.139,21 € 23.957,10 € 176.096,31 € 

321 227 224.904,65 € 11.295,35 € 236.200,00 € 

342 213 10.042,52 € 2.900,00 € 12.942,52 € 

342 221 73.000,00 € 8.964,35 € 81.964,35 € 

342 227 79.759,40 € 1.185,57 € 80.944,97 € 

TOTAL 560.819 € 55.733,47 € 616.552,45 € 
 
 
Finançament que es proposa: 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 
 

 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible exercici 31/12/2012: ....................608.587,66 euros 
Romanent utilitzat en anteriors expedients......................................................................354.568,36 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible en aquests expedient...................254.019,40 euros 
Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient.......................................... 55.733,47 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible...................................198.285,93 euros 
 

 

SEGON.- . Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que 
no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini 
d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, com ja van comentar a les comissions 
informatives, s’han hagut de dotar algunes partides per imprevistos durant l’exercici. 

Intervé el Sr. Masana qui comenta que el pavelló al final els està sortint molt car, entre gasoil, 
energia elèctrica... 

El Sr. Alcalde respon que es tracta de la regidoria d’esports en general, incloent-hi la piscina i 
tots els equipaments d’esports. 

El Sr. Masana demana per l’averia del cotxe de Policia. 

El Sr. Alcalde respon que un dia de pluja que es va inundar el pavelló es va espatllar el motor 
d’un dels cotxes de Policia.  

Es sotmet a votació amb el següent resultat: 
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 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR X X  X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS    X    
 

 

A les 20:10 hores entren a la sala de Plens un grup nombrós de treballadors de l’empresa 
Fabrica Ibèrica de Altavoces. El Sr. Alcalde explica que es van assabentar ahir mateix de que 
l’empresa Fabrica Ibèrica de Altavoces vol acomiadar a uns 80 treballadors, i que te cita amb la 
gerència de l’empresa pel dia següent. Segueix dient que, tot i que han de seguir l’ordre del dia,  
els cedeix la paraula per a que no hagin d’esperar-se a que finalitzi el ple. 

 

Pren la paraula el Sr. Josep Antoni Duran, president del comitè d’empresa qui explica que fa un 
mes,  un dilluns els van dir que tenien feina, i el dimecres de la mateixa setmana que era la 
ultima abans de les vacances d’estiu els van dir que no en tenien, que haurien de fer un ERE 
de suspensió de contractes de 20 dies de 40 dies laborables, es a dir, agafarien 20 dies de 
setembre i d’octubre i n’haurien de treballar 40. Segueix dient que fa una setmana  els seus 
companys del comitè van començar a rebre burofax informant-los de que dilluns hi hauria una 
notificació d’acomiadament col·lectiu. Dilluns van ser notificats de que l’ERE afectava a 79 
persones de 115, i que un treballador es jubila, per tant el 75 % de la plantilla es queda sense 
feina, una plantilla que porta 20 anys a l’empresa amb una mitjana d’edat de 45 anys, per tant 
una probabilitat de recol·locar-se molt baixa, per no dir cap. Segueix dient que ja han gastat 6 
mesos d’ERE d’anys anteriors i per tant tenen por, també que el rendiment més alt de les seves 
vides ha estat a aquesta empresa. Afegeix que de les 79 persones n’hi ha que tenen una 
disminució, hi ha dones amb reducció de jornada per cura de fills , però no respecten res. 

Per altra banda diu que no veuen cap sortida,  pot ser que alguns ho tinguin difícil, però a 
d’altres fins i tot els costarà treballar per 600 o 800 euros, per tant el que volen és que els que 
hagin de marxar que ho facin de la millor manera possible i si hi ha feina estan disposats a 
rebaixar-se el salari, però no tenen aquesta opció ja que hi ha una planta del grup a Hongria 
que ho fa millor de preu que ells, cobren 135 euros al mes, no tenen cap problema en tenir una 
línia amb 31 persones, en canvi ells no son competitius. A més el problema no és només dels 
que marxaran, sinó que els que es queden no saben per quan temps tindran feina, no tenen la 
seguretat de que no estiguin igual dins d’un any. 

Segueix explicant que van iniciar l’ERE el 24 de juliol, per tant el 24 d’octubre acaba el 
procediment, i com que les dues últimes setmanes abans del 24 tenen ERE de suspensió no 
podran anar a la porta de la fàbrica a queixar-se demanant que volen treballar, perquè no hi 
haurà ningú, el que els fa pensar que no ha estat una casualitat, doncs les dues últimes 
setmanes que podrien fer força no treballen. 

Per acabar diu que el que demanen és que els que marxin ho facin de la millor manera 
possible, doncs han invertit a l’empresa els millors anys de la seva vida laboral, i que els que es 
quedin tinguin ,com a mínim, el mateix que els que marxaran. 

 

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que l’ajuntament estarà al seu costat pel que calgui, i que tenen 
previst trobar-se amb l’alcaldessa de Castellbell i el Vilar per prendre accions conjuntament. 
Explica que troba que és una bona tàctica el que el comitè demana de que es faci públic i que 
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les empreses on es venen els altaveus sàpiguen que aquests no sortiran amb la mateixa 
qualitat. 

Per altre banda diu que demà rebrà al Sr. Cutillas, doncs li estranya que acabi les coses així de 
malament tenint una empresa de caire familiar tal i com han comentat, tenint en compte que fa 
un any volien comprar la parcel·la del costat de la deixalleria. 

El Sr. Alcalde ofereix als membres del comitè un espai municipal per a que puguin reunir-se 
quan vulguin. 

Comenta que la llei ha canviat i si abans es podien demanar 45 dies per 24 mesos treballats, 
ara els ofereixen una indemnització de 20 dies per 12 mesos.  

Pren la paraula el representant del comitè per dir que s’acullen a una llei del 2012 que té en 
compte si hi ha una causa econòmica. 

Intervé la Sra. Sánchez qui explica que lamenten molt la situació i s’han informat del tema 
perquè a més coneix a famílies que hi treballen i tot sembla indicar que es tracta d’una 
deslocalització, doncs al 2012 i 2013 l’empresa va tenir grans beneficis. 

El representant del comitè diu que es van repartir dividends entre els accionistes. 

La Sra. Sánchez segueix la seva intervenció dient que, degut a la reforma laboral aprovada pel 
Partit Popular, la llei permet a l’empresa que, simplement ha disminuït beneficis respecte l’any 
anterior, no que hagi tingut pèrdues, engegar un ERE i acreditar mala situació econòmica, el 
que acaba afectant a les persones. 

Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que toca recolzar als afectats i no entrar en debat. 

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que han d’anar tots a una. 

Pren la paraula el Sr. Masana per dir que des de Esquerra s’ofereixen per ajudar-los en el que 
puguin, si poden arribar a nivell parlamentari i el que calgui. 

 

Intervé el representat del comitè d’empresa de Fabrica Ibèrica de Altavoces, qui diu que és el 
primer cop que s’hi troben i no tenen cap assessor. Diu que els han canviat les condicions del 
contracte de fa 20 anys, ja que abans del 2012 si podien demostrar que es tracta d’un conjunt 
d’empreses s’haurien de presentar els comptes de totes les empreses i demostrar que hi ha 
pèrdues, però està clar que al grup hi ha beneficis perquè tenen accions d’una empresa que hi 
ha a Hongria i els han repartit accions, doncs estan fent els models d’altaveus que es feien 
aquí. Segueix dient que no es tracta només d’un tema de rendibilitat, sinó de persones que 
porten des del 2008 fent ERE de 6 mesos, que acabava sent de 3 perquè hi havia feina, i posa 
d’exemple el dia d’avui que hi ha gent fent ERE que ha hagut d’anar a treballar, i per tant no 
s’entén si es que ho fan a propòsit. 

 

Pren la paraula la Sra. Montserrat Badia, alcaldessa de Castellbell i el Vilar qui diu que els dos 
municipis han de fer molta pinya, sobretot amb pressió mediàtica i institucional, per recolzar al 
màxim els treballadors, doncs tots aquests processos  son conflictius i bastant agressius, per la 
rapidesa, manca d’informació i  dificultats de reacció . 

 

El Sr. Alcalde demana a l’alcaldessa de Castellbell i el Vilar que assisteixi a la reunió que tenen 
amb el gerent de l’empresa a l’endemà, i diu  que un cop finalitzada la reunió informaran al 
representant del comitè de tot el que es parli. 
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1.4.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME D'APROVACIÓ  INICIAL DE LA 
RELACIÓ INICIAL DE BÉNS I DRETS AFECTATS A EXPROPIA R PER L’EXECUCIÓ 
DE L’ACTUACIÓ DE NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA POTABLE A CA N CÒDOL 

 
 
Atès que en data 10 de setembre de 2014, el Cap de Serveis Territorials de l’Ajuntament de 
Vacarisses , emet informe en relació a l’actuació de nova captació d’aigua potable mitjançant 
l’equipament d’un pou a la zona de Can Còdol, el qual és de contingut següent: 
 
“Que el sòl afectat per l’actuació de la nova captació d’aigua potable mitjançant l’equipament 
d’un pou a la zona de Can Còdol amb una superfície total de 1.268 m², està classificat pel Pla 
General d’Ordenació de Vacarisses (Text Refós) com a Sòl No Urbanitzable, i qualificat en part 
com a Sistema d’Infraestructura de Serveis Tècnics (clau S), de superfície 300 m², i en part 
com a Rústec (Agrícola - Forestal) (clau 16) en una superfície de 668 m². Aquest Sòl s’hauràç 
d’obtenir mitjançant el sistema d’expropiació en atenció a l’article 36 del Pla General 
d’Ordenació  de Vacarisses (text refós). 
 
La porció de terreny a expropiar  és part d’una parcel.la  rústica situada al paratge de Can 
Còdol, amb una superfície segons dades cadastral de 13,5765 Ha i referència 
08291A01500009, que un cop segregada restarà amb la següent descripció: 
 
FINCA Rústica de forma allargada situada al paratge de Can Còdol de superfície 1.268 m², 
confina pel nord i per l’est amb el camí de Rellinars, pel sud amb resta de finca matriu de la que 
procedeix i per l’oest amb la riera de Sanana.  “ 
 
Vist que l’article 152.2 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme estableix que el sistema d’actuació urbanística per expropiació té per 
objecte l’execució del planejament urbanístic i també, si escau, l’edificació. 
 
Vis que al Capítol III del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, on es regula l’expropiació forçosa per raons urbanístiques,  preveu a l’article 
208.2 que l’expropiació urbanística també  pot tenir per objecte dur a terme actuacions aïllades 
per a l’obtenció de terrenys destinats a sistemes urbanístics de titularitat pública, essent 
tanmateix d’aplicació el prescrit a l’article 209 i 210. 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’expropiació s’ha d’ajustar al règim jurídic que li és 
d’aplicació de la Llei d’expropiació forçosa (LEF), de 16 de desembre de 1954 i el seu 
Reglament (RLEF), aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957.  
 
Vist que per a procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia delaració d’utilitat 
pública, segons s’indica a l’article 9 de la LEF. 
 
Vist que l’article 17 de la LEF prescriu que el beneficiari de l'expropiació està obligat a formular la 
relació concreta i individualitzada, en la qual es descriguin tots els aspectes dels béns objecte 
d'expropiació.  
 
Vist que l’article 17 del RLEF estableix que s'ha de fer pública la relació dels béns i drets afectats, 
inserint anunci al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de major circulació i al tauler 
d'edictes de l'Ajuntament, per tal que s'hi pugin presentar al.legacions sobre la procedència de 
l’expropiació o servitud de pas, i tanmateix notificació individual dels acords que s’adoptin a les 
persones directament afectades que apareixen identificades en la relació detallada de béns i drets 
a expropiar. 
 
Atès que es sol·licità , en data 18 de juliol de 2014,  al Registre de la Propietat núm. 5 de Terrassa 
que lliurés el certificat acreditatiu de la última inscripció de domini de la finca que figura a 
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l'esmentada relació de béns i drets afectats  ,així com de les càrregues o gravàmens que la 
poguessin afectar,  essent emesa tot indicat que figuren com a titulars registrals les senyores 
Virginia Viñas Trullas, Rosa Maria Viñas Trullas i Susana Viñas Trullas com a titulars de la nua 
propietat d’una tercera part indivisa cadascuna, i la senyora Maria Rosa Trullas Fontanet com a 
titular  de l’usdefruit de la totalitat de la finca, alhora que assenyala l’existència de càrrega 
pròpia de cens amb domini directe a favor de Juan de Vilallonga Girona. 
 
Vist que l’article 4.1 de la Llei d’expropiació forçosa estableix que s’entendran també les diligències 
amb els titulars de drets reials i interessos econòmics directes sobre la cosa expropiada. 
 
Vist que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’adopció d’acords en matèria 
d’expropiació, en virtut del que disposa l’article 2 de la LEF i article 3.4 del RLEF. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials reunida el dia 15 de setembre de 2014 
va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent 
 
 

 A C O R D 

PRIMER.-   Declarar la utilitat pública  del bé següent, afectat Pla General d’Ordenació de 
Vacarisses (Text Refós) com a Sòl No Urbanitzable,  qualificat en part com a 
Sistema d’Infraestructura de Serveis Tècnics (clau S), de superfície 300 m², i en 
part com a Rústec (Agrícola - Forestal) (clau 16) en una superfície de 968 m². , 
subjecte a expropiació: 

 
Porció de terreny a expropiar que és part d’una parcel.la  rústica situada al 
paratge de Can Còdol, amb una superfície segons dades cadastral de 13,5765 
Ha i referència 08291A01500009, que un cop segregada restarà amb la 
següent descripció: 

 
FINCA Rústica de forma allargada situada al paratge de Can Còdol de 
superfície 1.268 m², confina pel nord i per l’est amb el camí de Rellinars, pel 
sud amb resta de finca matriu de la que procedeix i per l’oest amb la riera de 
Sanana.   

 
 

 Finca referència cadastral  08291A01500009 

Adreça finca Can Còdol 

Superfície expropiació 

Sistema d’Infraestructura de Serveis Tècnics 
(clau S), de superfície 300 m², 
Rústec (Agrícola - Forestal) (clau 16) de 
superfície de 968 m² 

Titular de la finca 

V.V.T.(1/3 nua propietat) 
R.V.T. (1/3 nua propietat) 
S.V. T. (1/3 nua propietat) 
M.T.F. (100/ usdefruit) 

Titular dret reial (domini directe) J. V.G. 

Adreça titular XXXXXXXXXX 

Inscripció registral 
Finca 250 Inscrita al Registre de la Propietat de 
Terrassa 5  
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SEGON.-  Aprovar inicialment la relació individualitzada i valorada del bé a expropiar que 
s’indica a l’acord primer. 

 
TERCER.-  Sotmetre la relació  a informació pública, per un període de vint dies hàbils 

comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’Anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari Ara,  en el tauler 
d’edictes de l'Ajuntament i a la Web municipal, a l’efecte que es puguin 
presentar al·legacions sobre la procedència d’ocupació del bé o sobre el seu 
estat material o legal,  i a efectes, alhora, de l’aportació de dades que permetin 
la rectificació de possibles errors . 

 
QUART.-   Notificar personalment el present acord als tots els titulars de bé i drets afectats 

que consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i 
oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 
18 del seu Reglament , relatius a la possibilitat d’aportar les dades necessàries 
per rectificar possibles errors, o oposar-se, per raons de fons o forma, a la 
necessitat d’ocupació del bé afectat per expropiació. 
 Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de bé i drets afectats que, dins 
dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels presents 
acords, han d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d’aquest bé o 
drets (ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d’una còpia 
autenticada).  

 
En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització del 
procediment expropiador. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui comenta que, tal i com es va informar a la Comissió 
Informativa Territorial, des de fa temps l’ajuntament va creure convenient fer la previsió de 
construir un nou pou i una nova estació de bombeig, es va fixar l’atenció a la finca de Can 
Còdol i a tal efecte, en el moment de fer les modificacions corresponents al Pla General 
d’Ordenació de Vacarisses,  en el text refós corresponent,  ja es preveu que en aquesta finca hi 
ha una afectació subjecte a expropiació. Segueix dient que es tracta d’una superfície de 1.268 
m2 de sòl no urbanitzable qualificat en una part de 300m2 en sistema d’ infraestructura de 
serveis tècnics, clau “S”, i la resta és sòl rústec, clau 16, però no havent assolit un acord amb 
els propietaris caldrà anar al jutjat per arribar a un justipreu. Afegeix que es tracta d’aprovar 
inicialment aquesta proposta i sotmetre la relació a informació pública escaient. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els partits polítics. 
 
  

 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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1.5.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV , VpV,  ERC I CIU , DE 
SUPORT A LA CELEBRACIÓ DE LA CONSULTA DEL 9 DE NOVE MBRE DE 2014 
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA 

 

El Sr. Martín llegeix la proposta que diu com segueix: 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre 
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur 
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i 
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els 
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-
cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la 
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va 
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va 
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i 
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat 
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal 
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera 
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà 
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les 
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via 
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la 
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries 
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han 
exercit de pressió constant per garantir el procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de 
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític 
perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a 
prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social 
que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i 
que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota 
una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, 
socials i nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per 
a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país 
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i 
les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, 
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un 
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després 
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada 
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pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de 
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que 
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així 
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 

A C O R D S 

PRIMER.-  Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, 
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 
democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Vacarisses amb la 
realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per 
fer-la possible, fent una crida a la participació. 

 
SEGON.-  Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 
Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada 
pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble 
català i dels seus representants. 

 
TERCER.-  Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 

president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del 
Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president 
del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la 
Comissió Europea. 

 
 

 Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que,  tot i que la postura del seu partit és coneguda, la vol 
reiterar una vegada més. Explica que ells creuen en la defensa de l’estat de dret basada en la 
llei i en la Constitució, com a la màxima llei de lleis, que diu que la sobirania resideix en el 
conjunt del poble espanyol, no en una part, i el que pretén aquesta proposta és anar en contra 
de la llei i que només una part de la població espanyola voti, per tant ells evidentment hi estan 
en contra. Afegeix que el dissabte es signarà i el govern de la nació farà un recurs, i el que 
esperen és que com a demòcrates que son, ells acceptin el resultat que en surti del 
Constitucional.   

 Per altra banda, portant el tema a Vacarisses, diu la proposta que ha d’haver-hi una cessió de 
material i de mitjans, per tant és evident que els qui governen a Vacarisses adoptant aquestes 
mesures es destapen clarament i es converteixen en un partit independentista, i suposa que ho 
fan i defensen aquesta postura bàsicament per dos motius, per a no perdre vots 
independentistes i per altra banda per aplanar el camí per pactar amb Esquerra Republicana 
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d’aquí un any. Adreçant-se a l’equip de govern diu que ells mateixos i que ja s’ho trobaran l’any 
vinent, doncs recolliran allò que sembrin. Per acabar diu que evidentment hi votaran en contra. 
 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui abans de donar la seva opinió vol matisar alguns detalls de la 
moció. Comenta que al tercer punt, on es parla de la comunicació a les entitats, no s’ha tingut 
en compte a la Federació Catalana de Municipis i li agradaria saber el motiu. 
D’altra banda vol preguntar al Sr. Alcalde quins mitjans posaria a disposició de la consulta del 9 
de novembre, com a màxim representant de l’ajuntament, i en quins aspectes considera que 
l’ajuntament hi pot col·laborar. 
També vol saber  en que consistirà aquest operatiu per facilitar que la gent pugui votar, tenint 
en compte que la consulta lamentablement no es podrà fer de manera legal, per tant vol saber 
amb quines garanties i com es faria, i si se sap qui farà la convocaria de la consulta, doncs el 
Sr. Mas signarà el Decret de Consulta però immediatament es paralitzarà tot. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana, qui s’ofereix a respondre a totes les preguntes si no ho fa l’equip 
de govern. Comenta que finalment després de 300 anys d’ocupació es troben en un dels 
moments més transcendentals de la història de Catalunya, doncs després de molts anys 
tindran l’oportunitat de decidir el seu futur. Afegeix que quan el regidor del Partit Popular parla 
de nació, evidentment no parla de la mateixa nació que la seva, i si la d’ell té el dret a decidir, la 
seva també l’ha de tenir, igual que moltes altres nacions han pogut decidir al llarg dels anys. 
Segueix dient que es troben davant d’una demanda popular, doncs la majoria de població de 
Catalunya ha sortit al carrer reiteradament, les enquestes diuen que un 80% de la població de 
Catalunya vol aquesta consulta, 828 ajuntaments dels 947 que hi  ha a Catalunya han donat ja 
suport a la mateixa, les 4 diputacions, les comarques, en definitiva, el poble de Catalunya vol 
votar, i davant d’això ni llei ni punyetes, recorda que si quan en Nelson Mandela va començar a 
lluitar contra l’apartheid, hagués dit que no podia fer-ho, perquè hi havia una llei que deia que 
els negres no podien votar, se n’hauria d’haver anat cap a casa, per no parlar d’en Martin 
Luther King o d’altres.  
Afegeix que aquí el que volen és democràcia, votar, diu que recorda quan fa anys deien que 
cada quatre anys s’autodeterminaven, i ara que finalment allò que va votar la gent ho volen 
portar a la pràctica ara ja no val, per tant davant d’una Espanya que només fa que posar-nos 
pals a les rodes en tot, arruïnar-nos econòmicament, limitar-nos cultural i lingüísticament, 
només cal veure el banc de proves que és el País Valencià o les Illes Balears..... 
Per acabar diu que des de Esquerra es feliciten perquè a Vacarisses també hi ha un ampli 
suport als partits proconsulta i per tant el 9-N votaran , i a més a més pensen que guanyaran, 
és per això que volen votar. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que no cal afegir gaire bé res més, però que des de 
Convergència el que volen dir és que s’està vivint un moment solemne, que és el final de 300 
anys de patiment, però el que no entenen és perquè des del govern central es neguen, si es 
tracta d’una consulta no vinculant. Per altra banda diu que el Sr. Alcalde té tot el dret del mon 
de plantejar qualsevol problema a la ciutadania perquè aquesta opini en cas que ell hagi de 
prendre una decisió , diu que son majoria i el que han de mesurar molt son els tempos i 
estratègies, i en cas de que aquesta consulta sigui tombada per un Tribunal Constitucional 
polititzat, manat per un equip de govern que ara mateix mana a tot l’estat espanyol, es a dir, si 
el Sr. Rajoy ordena al Tribunal que suspengui aquest ho fa directament. Per acabar diu que si 
es denega aquesta consulta, volen demanar a la ciutadania que torni a sortir al carrer. 
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Intervé el Sr. Martin qui explica que la moció no cal defensar-la, doncs ja l’han defensat al 
carrer gairebé dos milions de persones i pràcticament tots els municipis de Catalunya. 
En resposta al Sr. Méndez, diu que Unió Independent per Vacarisses no és un partit 
independentista, sinó que és democràtic, i per tant recolzen el dret a decidir. 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez diu que la Federació no s’ha inclòs perquè s’han desmarcat de 
la moció, i aquesta moció l’ha presentada l’Associació de Municipis per la Independència i 
l’Associació de Municipis. Pel que fa al material i mitjans que cediran serà el que calgui, doncs 
s’han posat a disposició de la vicepresidenta del govern per tot allò que necessitin. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui,en relació als mitjans i medis necessaris, vol dir que poden 
comptar amb Convergència i Unió per al que calgui en cas de que es faci la consulta. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que ells també volen votar el 9 N, però que els agradaria que la 
consulta es pogués fer des de la legalitat , doncs és la única manera de garantir, tant per part 
de qui la convoca de que hi ha un resultat veraç i fiable, com per qui participa , que té les 
garanties de que el seu vot es tractarà amb seriositat i rigorositat. Segueix dient que tant de bo 
es faci la consulta,doncs hi estan a favor perquè defensen que s’ha d’escoltar la veu del poble, 
però que lamentablement no es podrà fer de manera legal. Afegeix que el poder votar ja és 
guanyar per tots, els independentistes i els que no ho son, i aquesta és la grandesa de la 
democràcia. 
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Masana, en relació a que porten 300 anys ocupats, li diu 
que és qüestió de sentiments i ella els sentiments no els qüestiona. 
 
El Sr. Masana li respon que això és història, no sentiments. 
 
La Sra. Sánchez segueix la seva intervenció dient que pel que fa al dret a decidir creu 
sincerament que la utilització d’aquest terme ha estat una fal·làcia que ha portat molt a engany, 
doncs s’han remogut emocions de la gent, i que també portarà una frustració al darrera, perquè 
un cop s’hagi votat què passarà a l’endemà ?.... Els resultats seran morals, perquè no tindran 
vinculació jurídica, només vinculació  política relativa, sense garanties de que tothom hagi 
pogut participar. 
Per acabar diu que el PSC seguirà treballant per a que aquesta consulta es pugui fer efectiva 
algun dia de manera legal i amb garanties, que és el que necessiten, i afegeix que de totes 
maneres hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Masana, qui respon a la Sra. Sánchez en relació a la percepció “d’estar ocupats”, 
i li diu que com pot veure no és una percepció, perquè no els deixen votar, per tant és una 
constatació. 
 
La Sra. Sánchez respon que és una manera de parlar. 
 
El Sr. Masana diu que l’estat espanyol encara no coneixia la llei i ja deia que hi estaria en 
contra, sense ni haver-la llegit, i a més es tracta només d’una consulta, que evidentment és 
vinculant, perquè si surt que si, començarà un procés polític. Per acabar, el Sr. Masana vol 
demanar al Sr. Méndez que voti a favor de la consulta, igual que ha fet el regidor del Partit 
Popular de Camarles, posant la democràcia per davant de la llei.   
 
Es sotmet a votació amb el resultat següent: 
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 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  X X X X X 

EN CONTRA X      

ABSTENCIONS        

 
 
El Sr. Alcalde explica que el proper dissabte 4 d’octubre els alcaldes han d’anar a Barcelona a 
presentar el certificat de l’acord. 

 
 
1.6.-  MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU,  EN LA QUE ES DEMANA 

DOTAR DEL NOM “11 DE SETEMBRE” A UN DELS NOSTRES CA RRERS, 
PLACES, PARCS O AVINGUDES. 

 
De tots és sabut la importància que té aquesta data de l’11 de setembre dins la història de 
Catalunya, data que és recordada per molts dels nostres pobles, viles i ciutats al llarg de la 
nostra geografia anomenant amb ella un dels seus carrers, places, parcs o avingudes. 
 
A Vacarisses no trobem aquest fet, fet que realment es agradaria que hi fos i així formar part 
d’aquella colla de municipis que sí ho tenen i fan record als esdeveniments ocorreguts en 
aquesta data i que ara en fa 300 anys. 
 
L’origen d’aquesta proposta ha estat provocat pel context històric que estem vivint, 
absolutament apassionant i on Vacarisses està demostrant que està al costat de tot el que està 
passant donant tot el seu suport. 
 
No demanem amb aquesta moció que sigui un lloc concret el que sigui anomenat amb aquest 
nom però el que tampoc volem es que sigui un lloc poc transitat o poc conegut. 
 
És per això que el grup municipal de Convergència i Unió de Vacarisses, proposa al Ple 
municipal l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Que es posi, el nom de l’”11 de setembre” a un dels nostres carrers, places o avingudes 
de la Vila de Vacarisses. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui explica que troben a faltar que un dels carrers de Vacarisses 
tingui el nom de “l’11 de setembre” com centenars de municipis que el tenen. Segueix dient que 
no es tracta d’una moció imperativa, sinó que la presenten en relació a tot el que està passant, 
pel 300 aniversari i donat que al ple passat es va aprovar l’actualització del plànol de 
Vacarisses. Afegeix que els agradaria que fos un lloc conegut i de trànsit. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que hi votaran a favor. 
 
El Sr. Alcalde explica que hi han estat pensant i, per exemple, el parc de darrera de 
l’ajuntament no té nom i no afecta a veïns que se li ‘n posi. La plaça coneguda com de les 
moreres tampoc no afectaria a cap veí, per tant seria qüestió de parlar-ne i decidir-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que ells ho troben bé, però com ja saben des de fa temps 
han demanat una revisió del carrerer de Vacarisses, doncs probablement no trobaran a 
Catalunya un poble que no tingui un carrer amb el nom d’en Lluís Companys o Francesc Macià, 
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per donar dos exemples de personatges cabdals en la història de Catalunya, per no parlar de 
personatges d’aquí. Per tant, no cal que sigui ara, però s’ha d’anar més enllà i crear una 
comissió d’estudi, no pot ser que tinguem una ronda Shimizu i no un carrer a nom de Lluís 
Companys, que el van matar per defensar Catalunya i la República. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que ells anaven a proposar canviar el nom de l’avinguda Trias 
Fargas, però també els sembla bé posar-li el nom al parc i fer-hi allà les ofrenes de l’Onze de 
Setembre. 
 
El Sr. Alcalde diu que tenint en compte que el canvi no afecta a veïns, si tothom hi està d’acord 
li posaran parc de l’Onze se Setembre. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb aquesta decisió, de que el parc de darrera l’ajuntament 
s’anomeni “Onze de Setembre”. 
 
 

 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 ERC, PER  UNA POLÍTICA DE 

SEGUIMENT, ASSESSORAMENT I SUPORT A LA PLATAFORMA D ’AFECTATS 
PER L’IRPH  

 
 
L’IRPH ha sigut un índex utilitzat per referenciar més de 1.500.000 hipoteques però el 2009, la 
Unió Europea va considerar que aquests índexs -controlats per la pròpia banca i teòricament 
vigilats pel Banc d’Espanya- eren sospitosos i fàcilment manipulables. Per aquest motiu des de 
la Unió Europea es va demanar al govern espanyol que els suprimís. El tema dels índexs de 
referència manipulables no ens ha d'estranyar, també hi ha hagut notícies per la manipulació 
de l’Euribor i l’escàndol del Líbor. La banca busca el major benefici propi. 
 
En un intent d’acatar les ordres europees, a l’octubre de 2011 una Ordre Ministerial 
contemplava eliminar els IRPH Caixes, Bancs i Ceca, però no mencionava l’IRPH Entitats. I, 
què passava amb les famílies que a la seva hipoteca tenien subscrit IRPH Caixes o Bancs? En 
alguns casos, les mateixes escriptures notarials de l’hipoteca especificaven que en cas de 
desaparició de l’índex es passava a l’Euribor +1. Però aquests eren els casos més minoritaris. 
La gran majoria van seguir referenciats a un índex que no existia. Mentre l’Euribor anava 
baixant i abaratint les hipoteques de milers de famílies, moltes d’altres, amb IRPH, veien com 
pagaven -i paguen encara avui- entre tres-cents i quatre-cents euros més d’hipoteca al mes, 
sense rebre cap explicació i a l’espera d’una solució des dels diferents governs. Una autèntica 
barbaritat a la societat precària on vivim i un risc molt alt que ha portat a moltes famílies al 
desnonament. El sistema hipotecari espanyol destaca per la seva poca transparència -facilitant 
així la manipulació de les dades reals- i, per això, no tenim un número exacte de famílies 
afectades ni de famílies que ja han perdut la seva llar per la falta de negociació bancària a 
l’hora de reestructurar l’hipoteca amb un interès més baix. 
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Quasi tres anys després d’anar pagant sota un índex no real i abusiu, les famílies afectades 
s’han trobat amb que, aquella Ordre Ministerial s’ha convertit en la disposició addicional 15A 
d’una llei que no té res que veure amb el tema (Llei d’Emprenedors). En lloc de referenciar-les 
a l’Euribor +1 com han consensuat gran part de les organitzacions afectades, han deixat un 
IRPH manipulable i abusiu i a més d’un milió i mig de famílies pagant de més a les entitats 
bancàries. En interessos extres, els bancs han guanyat aproximadament 13.000 milions 
d'euros. 
 
Queda clar que la normativa torna a estar altra vegada redactada per la mateixa banca i que 
aquesta torna a guanyar i passar per sobre de la ciutadania, com ja ha passat amb tantes lleis 
que s'han redactat contra la banca per pressió exterior (Europa) o per pressió social. Aquesta 
última estafa de la banca, se suma a la que ja hem viscut amb els desnonaments, les 
preferents i tantes d’altres. 
 
Tot i la sentència del Tribunal Suprem, ens trobem amb una nova clàusula sòl encoberta. Un 
índex manipulable que es converteix en un autèntic frau, i que du a gran part de les famílies 
afectades a quedar exposades a la pitjor de les cares d'aquesta crisi, doncs el cas del IRPH és 
realment altra estafa. 
 
Les persones afectades que a títol individual han intentat negociar amb les seves entitats 
bancàries s'han trobat en molts casos amb coaccions, mentides i tècniques agressives per a 
intentar canviar l'índex, sempre de forma favorable al banc. La situació no només descriu el 
comportament d’un índex abusiu sinó també d’un índex que fa encara més difícil l’accés a un 
bé de primera necessitat com és la vivenda, encarint el seu preu mitjançant interessos que 
repercuteixen en quotes que estan per sobre de la mitjana i molt per sobre d’un lloguer, nova 
mostra de les males pràctiques bancàries. Aquest comportament requereix actuacions per part 
de l’administració que possibilitin l’accés a la vivenda de tots aquells ciutadans que se’n veuen 
exclosos. 
 
El passat 28 de setembre sorgia la notícia. Un jutge de Collado Villalba (Madrid) va suspendre 
una execució hipotecària al considerar que l'índex de referència era una clàusula abusiva. 
Aquella hipoteca utilitzava l’ IRPH. Més recentment un Jutjat d’Almeria sobreseu una execució 
hipotecària condemnant en costes al BBVA per considerar abusiu, entre altres clàusules, 
l’establiment de l’índex IRPH i destaca que el banc hauria d’haver realitzat simulacions entre 
l’IRPH i l’Euribor per comprendre el seu cost. I, per últim, en una demanda interposada pels 
advocats de la plataforma de STOP DESNONAMENTS, el jutge declara nul per abusiu el tipus 
d’interès IRPH Caixes en una hipoteca de Kutxabank. 
 
Per tot allò exposat anteriorment, el grup polític ERC Vacarisses proposa a l’Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents 
 

 
A C O R D S 

 
PRIMER.-  Demanar a l’ajuntament de Vacarisses que es posicioni a favor de les famílies 

afectades i que insti al Govern Espanyol a eliminar de forma immediata i 
definitiva l’IRPH Entitats i, sobretot, el fet d’aplicar-lo de forma unilateral i 



 18

obligada per a aquelles hipoteques que no contemplaven un índex substitutiu 
vàlid davant la desaparició de l’IRPH Caixes i Bancs. 

 
SEGON.-  Demanar a l’ajuntament de Vacarisses que intercedeixi per què els interessos 

abusius cobrats per les entitats financeres com a efecte de l’aplicació de 
qualsevol de les varietats d’IRPH, siguin tornats als consumidors. Els afectats, 
a través de nombrosos estudis, hem demostrat que el procediment de càlcul 
dels índexs coneguts com IRPH pateix importants mancances i irregularitats. 
Una de les més greus és la influencia del comportament de la banca pel seu 
càlcul, que el converteix en un dels indicadors bancaris més alts sense 
explicació aparent i convincent i, en conseqüència, no pot ser considerat com 
un índex vàlid per a préstecs hipotecaris a interès variable. 

 
TERCER.-  Que aquest consistori posi a disposició de les famílies afectades un servei 

d’informació, assessorament i mediació adreçat a totes les persones afectades 
que vulguin revisar aquesta clàusula, davant el risc de seguir aplicant tipus 
desproporcionats i abusius des de les entitats bancàries, tal com ha denunciat 
diverses vegades la Comissió Europea. 

 
QUART.-  Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 

Municipalistes, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca i a les associacions de veïns del municipi. 

 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que, igual que d’altres vegades han presentat 
propostes que els han fet arribar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, ara presenten 
aquesta en suport a la Plataforma d’Afectats per l’IRPH. A continuació llegeix els acords de la 
proposta i afegeix que la Unió Europea va aprovar la seva eliminació l’any 2009, per tant es pot 
considerar susceptible de manipulació, i es troben davant d’una nova injustícia a favor dels 
bancs i en contra de les famílies que es troben en aquesta situació. Per altra banda diu que el 
servei d’assessorament i mediació podria anar lligat al servei d’OFIMEH. 
 
Pren la paraula la Sra. Singla qui explica que al 2011 l’ajuntament va signar un conveni amb el 
Col·legi d’Advocats de Terrassa per poder oferir el servei d’OFIMEH, convertint-se en el primer 
municipi després de l’ajuntament de Terrassa en oferir aquest servei. Comenta que ha 
funcionat molt bé des de el primer moment i la regidoria està molt satisfeta dels resultats. De 
gener a desembre de 2012 es van atendre 37 consultes iniciant totes elles l’expedient 
d’intermediació; de gener a desembre de 2013, se’n van atendre 39 de les quals van iniciar 
expedient d’intermediació 30 i la resta van ser resoltes per la lletrada el mateix dia; de gener a 
setembre de 2014 s’han atès 9 consultes, 7 de les quals han iniciat expedient d’intermediació i 
la resta han estat resoltes el mateix dia per la lletrada. Afegeix que el servei d’intermediació 
hipotecària segueix obert a tothom que ho sol·liciti, oferint assessorament i mediació en tot allò 
relatiu a la hipoteca, com per exemple les hipoteques referides a l’índex de referència 
hipotecari. Afegeix que, d’aquests l’any 2013 n’hi van haver dos, en els quals la lletrada va 
mediar amb les entitats bancàries corresponents. Per acabar diu que hi votaran a favor, però 
que ha volgut aclarir que ja s’està fent. 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat: 
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 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  X X X X X 

EN CONTRA X      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER  UNA NOVA 

REDISTRIBUCIÓ DELS LOCALS I ALTRES ESPAIS CEDITS A LES ENTITATS.  
 
 
Atès que el nostre municipi compta amb un important número d’entitats. 
 
Atesa la dificultat que representa, a nivell econòmic, per aquestes entitats trobar un espai 
adequat a les seves necessitats. 
 
Atesa la feina que fan aquestes entitats a tots nivells però, sobretot, a nivell de cohesió social i 
de participació en la vida cultural i associativa de la nostra vila. 
 
Atès que moltes d’aquestes entitats necessiten pel seu normal funcionament un espai, ja sigui 
per guardar vestits, material,  ja sigui per assajar, etc... 
 
Atès que algunes d’aquestes entitats es troben que l’espai que tenen és del tot insuficient  
 
Atès que l’ajuntament compta amb suficientment espai per encabir-hi totes les entitats en funció 
de les seves necessitats 
 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Redistribuir les entitats en funció de les seves necessitats 
 
SEGON.-  Utilitzar els espais existents, i si cal, adequar o construir nous espais a les 

necessitats de les entitats. 
 
TERCER.-  Comunicar a les entitats l’aprovació d’aquesta moció. 
 
QUART.-  Publicar a la revista El Terme i a la pàgina web de l’ajuntament el resultat 

d’aquesta moció. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica com és ben sabut a Vacarisses cada vegada hi ha 
més entitats i creuen que els espais no estan adequats a cada entitat, doncs n’hi ha que son 
molt grosses, o han crescut molt o bé no poden desenvolupar la seva activitat d’una manera 
normal. Per tant,demanen que es revisin totes les entitats i tots els locals disponibles i, en 
funció d’això, fer la redistribució de locals segons les necessitats de cada entitat. Segueix dient 
que hi ha entitats, com els Diables de Vacarisses,  que ha crescut molt, tenen molt material i es 
troben en un espai poc adequat, tenint en compte que l’ajuntament té prou espai com per què 
tothom es pugui sentir còmode. 
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Intervé el Sr. Méndez qui diu que en general troben la proposta força encertada, però no estan 
d’acord amb el segon punt que diu  “ utilitzar els espais existents, i si cal, adequar o construir 
nous espais a les necessitats de les entitats”, doncs adequar espais es pot fer sense 
problemes, però construir-ne de nous no és el més adequat en aquests moments, per tant diu 
que si treuen el “construir nous espais”, hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que estan totalment d’acord amb la moció doncs hi ha 
moltes entitats i per tant els espais o s’adeqüen o es construeixen, igual que un mecànic 
necessita bones eines per arreglar un cotxe, una entitat que promou i expandeix el nom de 
Vacarisses ha de tenir un lloc adequat on practicar, exercir, i guardar els materials. Afegeix que 
Serveis Socials s’ha traslladat a la Fàbrica per donar un millor servei a la gent, i pel que fa a les 
entitats es necessita el mateix, fins i tot les entitats podrien contactar amb les associacions de 
veïns que tenen locals prou grans per cedir-los uns dies a la setmana. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui explica que Vacarisses, com a poble petit que és, té moltes entitats, 
i moltes d’elles amb necessitat d’espais, per tant els sembla bona idea fer un estudi juntament 
amb les entitats per tal de racionalitzar aquests espais i adequar-los a les necessitats de cada 
entitat. Per altra banda entén el que ha dit el Sr. Méndez de que estem en un moment 
complicat per invertir diners si es pot solucionar redistribuint els espais. Per acabar diu que hi 
estan a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui diu que la regidoria de cultura ha parlat amb una de les 
entitats que va tenir problemes d’espais i se’ls va oferir un altre lloc per ubicar el material, però 
segueix dient que l’entitat demanava un espai en exclusiva i això és molt difícil. Explica que han 
estat estudiant diferents solucions per aquesta entitat en concret ,i per altres , però el que no 
poden fer és construir, per tant segueixen buscant altres solucions i alternatives. Demana que 
eliminin del punt segon el “construir” i també el punt quart on demanen que es publiqui al 
Terme, doncs el Terme només té dos fulls i necessita l’espai per altres temes. Afegeix que no 
hi ha cap problema en fer una nota de premsa a la web sobre el tema. 
 
El Sr. Masana respon que amb construir es referia a fer envans, no en fer un edifici nou i si cal 
ja especificarà a la moció “redistribuir espais”. 
 
El Sr. Alcalde respon que en aquest cas no hi ha cap problema. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Alburquerque diu que no entén 
el tema del Terme, doncs al Sr. Méndez si que se li publiquen el que demana. 
 
El Sr. Alcalde respon que la propera vegada que algun regidor ho demani se li respondrà el 
mateix. 
 
La Sra. Sánchez diu que el tracte diferencial és evident. 
 
El Sr. Masana adreçant-se a l’equip de govern els diu que com altres vegades ja els ha dit, 
troba que son incoherents, doncs si el regidor del Partit Popular presenta una moció, demana 
que es publiqui i li publiquen dues vegades, perquè a ell no li poden publicar. 
 
El Sr. Alcalde respon que si tothom demana que es publiqui tot, es quedaran sense revista. 
 
El Sr. Masana diu que Unió Independent, a l’anterior legislatura, quan publicaven la revista El 
Terme això ja ho feien, posaven qui presentava les mocions i si s’aprovaven o no,  i troba que 
això estava molt ben fet. Pel que fa a aquesta moció diu que,  si cal treure-ho ,ho farà per tal 
que les entitats no en surtin perjudicades. 
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El Sr. Alcalde explica que la revista té quatre fulls, per tant si només es tracta de posar la línia 
dels acords de Ple i qui els aprova, miraran de fer-ho cabre, però això s’hauria de fer amb tots 
els punts de l’ordre del dia i no sap si hi haurà prou espai, i diu que ho estudiaran. 
 
El Sr. Masana diu que ell ha demanat que es publiqui el resultat de la moció, i per tant entén 
que és posar el títol i si s’aprova o no amb el sentit del vot, i no posar tota la moció. 
 
El Sr. Reollo en relació a “construir” comenta que es tracta d’un tema semàntic,  doncs la moció 
diu “adequar o construir” i no “adequar i construir”, per tant no caldria arreglar res de la moció. 
 
El Sr. Méndez comenta que aquesta “o” obliga. 
 
L’Alcalde diu que és un tema semàntic, doncs es tracta de remodelar uns espais que ja tens. 
 
El Sr. Masana respon que ja li està bé el “remodelar”, doncs el que vol és que s’aprovi. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents amb el canvi de la paraula 
“construir” per “remodelar”. 
 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
 
 
 
El Sr. Alcalde explica que la instal·lació de la caldera de biomassa afecta a tot l’edifici de la 
Fàbrica, doncs les tuberies passaran pel Punt de Vol, pel magatzem de la brigada, pel Casal 
d’Avis, fins a arribar al Cuc i a l’escola, i per tant han de veure com quedaran els espais. 
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER  INICIAR ELS TRÀMITS 

PER DECLARAR BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL), A CAL FERRER VELL 
 
 
La casa anomenada, de “Cal Ferrer Vell”, situada al Carrer de l’Església número 2 i amb 
número d’element 08291/2, en el Mapa del Patrimoni de Vacarisses, i amb el número 
d’inventari de la Generalitat SI IPA 28282 és una casa que ha conservat íntegrament les 
característiques constructives tradicionals. Aquesta casa , tal i com queda reflectit en la fitxa del 
Mapa del Patrimoni, ens diu què: “Situada a l'entorn immediat de l'Església, és una de les 
poques cases que queda com a testimoni de l'antiga sagrera, ja documentada l'any 1396 i 
ubicada al voltant de la parròquia. L'any 1594 ja hi ha documentat un ferrer, Esteve Prats, a la 
sagrera de Vacarisses..” 
 
Ens trobem, doncs, davant d’una casa que per les seves característiques i importància històrica 
caldria que fos protegida més intensament per salvaguardar-la del seu deteriorament, ja que, 
actualment “Cal Ferrer Vell” presenta un estat força precari i es podria perdre un element 
històric molt important per la història de Vacarisses. D’aquesta manera pensem que aquest 
immoble mereix una protecció especial. 
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El fet de declarar un immoble BCIL, implica una sèrie de beneficis fiscals i possibles línies 
d'ajut, que poden permetre als propietaris ajudar-los en la seva conservació. 

 
A C O R D S 

 
PRIMER.-  Iniciar els tràmits per declarar a “Cal Ferrer Vell “ Bé Cultural d’Interès Local 

(BCIL). 
 
SEGON.-  Emprendre les accions necessàries, perquè, aquest immoble, situat al carrer de 

l’Església número 2, es conservi d’una manera òptima. 
 
TERCER.-  Publicar  a la revista El Terme i a la pàgina web municipal  aquesta moció. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que “Cal Ferrer Vell” està dins del mapa de patrimoni 
de Vacarisses i també està inventariada per la Generalitat, formava part segurament de l’espai 
que era la Sagrera i és de les últimes cases tradicionals que es conserva més o menys intacta. 
Segueix dient que ell no és expert, però només veient-la creu que presenta unes deficiències 
estructurals que poden arribar a fer-la caure, i ho lamentarien molt d’haver-la perdut. Explica 
que el fet de declarar-la bé local d’interès local implica “unes ajudes”, doncs pels propietaris el 
cost d’arreglar-la és molt elevat, entén que es tracta d’un patrimoni de tots i s’hauria d’intentar 
conservar i creu que aquesta és la millor manera. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui exposa els tres motius pels quals votaran a favor de la moció. El 
primer motiu és pel perill de que caigui amb el que pot suposar per als ciutadans i les seves 
propietats, en segon lloc, perquè no hi ha cap cost econòmic per a l’ajuntament i en tercer lloc 
perquè és un bé històric que cal conservar. 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui explica que l’any 2009 l’ajuntament signà un conveni 
amb la Diputació de Barcelona per a la realització del mapa de patrimoni local de Vacarisses,  
en el que hi treballaven els tècnics que valoren, cataloguen i proposen. Explica que dins 
d’aquest mapa hi havia l’església, el molí de Can Códol i Cal Ferrer Vell , però que el 2011, 
quan s’inicià l’expedient de declaració de béns de interès local, amb el decret d’alcaldia que 
transmetia la voluntat de declarar béns de Vacarisses d’interès local, Cal Ferrer Vell no el van 
fer constar. Segueix dient que ara els vol demanar  què va passar, perquè no es va incloure Cal 
Ferrer Vell al decret i si es va parlar amb els propietaris. Adreçant-se al Sr. Masana li diu que 
ara presenta aquest moció motivada per sobre i vol demanar-li si recorda què va passar 
aleshores i si ara ha anat a parlar amb el propietari per comentar-li la intenció del seu partit de 
presentar aquesta moció.  Afegeix que, a més, hi ha un altre bé immoble catalogat que no 
apareix ni al mapa, és el cas contrari que Cal Ferrer Vell, es tracta del pou del carrer del pou i 
també li demana perquè es va fer així. 
 
El Sr. Masana respon que quan van estar al govern van fer, per primera vegada en vint anys, el 
mapa del patrimoni per tal de protegir-lo. Explica que un tècnic fent preguntes a la gent va anar 
referenciant els diferents elements, alguns dels quals es va considerar que es podrien 
considerar bé cultural d’interès local, com per exemple les barraques de vinya. Segueix dient 
que, pel que fa al pou, deu ser un error, perquè ell no en sap res i va ser ell mateix qui 
acompanyar al tècnic molts dies a diferents llocs, com al pou del Viveret. Adreçant-se al Sr. 
Alburquerque li diu que sempre busca els tres peus al gat, i si ara es troben amb un problema 
s’ha d’arreglar i prou. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que han de tenir en compte els pros i contres per als 
propietaris, doncs beneficis fiscals no n’hi ha i no saben si poden haver-hi ajuts. 
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El Sr. Masana  li diu que el fet de declarar bé cultural d’interès local un edifici implica, si vol 
l’ajuntament, exempcions fiscals i fins i tot es pot acollir a l’1 % cultural. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’ho han mirat i aquestes exempcions se les han carregat. Segueix 
dient que primer haurien de parlar amb els propietaris, a més la seva pregunta és perquè es fa 
amb aquest element i no amb els demés.  
 
El Sr. Masana respon que son molt retorçats, doncs ells van fer el mapa de patrimoni, van 
esperar a tenir la subvenció, però la legislatura dura el que dura i tenien previst declarar altres 
béns d’interès local, no només aquests. Afegeix que tenien previst incloure Cal Ferrer Vell, però 
els van aconsellar que declaressin les barraques, que no implicava res. 
 
El Sr. Alcalde demana que precisament volen saber què implica abans de declarar-ho. 
 
El Sr. Masana diu que la proposta demana que s’iniciïn els tràmits per declara-ho i amb els 10 
dies d’audiència es pot veure cap a on van les coses. 
 
Intervé el Sr. Alburquerque qui explica que les masies no es van incloure al decret per ser 
declarades bé cultural d’interès local, però estava motivada la seva no inclusió, en canvi el fet 
que no s’inclogués Cal Ferrer Vell no està motivat.  
 
Finalment queda la proposta damunt la taula amb el vist-i-plau de tots els regidors. 
 
 
 
1.10.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC,  P ER DEMANAR L’ASFALTAT 

DELS CARRERS DE LA CREU I DEL VENTAIOL. 
 
 
Atès que en el darrer any s’han asfaltat, alguns carrers de diferents parts de Vacarisses. 
 
Atès que aquests carrers han estat asfaltats, exclusivament, amb el finançament de 
l’ajuntament. 
 
Atès que molts d’aquests carrers han estat asfaltats amb l’argument que representaven un 
estalvi important per les arques municipals. 
 
Atès que hi ha altres carrers de Vacarisses que es troben en un estat igual o similar als 
asfaltats enguany. 
 
Atès que hi ha urbanitzacions, com la Creu i el Ventayol on gran part dels carrers es troben en 
aquest estat. 
 
Atès que seguint la mateixa argumentació asfaltar aquest carrers representaria un estalvi 
important, ja que no caldria un manteniment constant. 
 
Atès que tant La Creu com el Ventayol encara trigaran uns anys en ser urbanitzats. 
 
Atès que és un benefici pels veïns i veïnes d’aquestes urbanitzacions i els hi milloraria, en part, 
la seva forma de vida. 
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A C O R D S 
 

 
PRIMER.-   Asfaltar, per part de l'Ajuntament, els carrers; Romeu i Curt en la seva totalitat i 

la part que falta dels carrers; Camí de la Creu, Carrer del Nord, carrer de l’Oest. 
Així mateix asfaltar els carrers més transitats de la urbanització del Ventayol. 

 
SEGON.-   Comunicar aquests acords a les Associacions de Veïns respectives i a la 

Federació de Veïns de Vacarisses. 
 
TERCER.-  Publicar aquesta moció a la revista el Terme i a la pàgina web municipal. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que l’equip de govern ha començat, en el darrer any, 
una campanya d’asfaltar carrers o tirar una capa de rodadura a diferents carrers del municipi, i 
no entenen perquè als carrers de la Creu no és fa igual i en canvi els veïns han de pagar, 
provocant un tracte diferencial entre veïns. Afegeix que tampoc entenen perquè s’ha asfaltat 
algun carrer del nucli, quan ni tan sols hi havia demanda dels veïns, cosa que el Sr. Alcalde 
sempre ha dit que és imprescindible per asfaltar. Reitera que no entén perquè en 
urbanitzacions com el Ventaiol o La Creu, que semblen de segona, no es tira aquesta capa de 
rodadura si es tracta d’un estalvi, i sobretot a la Creu, on pràcticament ho han pagat tot els 
veïns i queden pocs metres per fer. 
 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que hi votaran a favor, doncs creuen que no pot ser que hi hagi 
carrers urbanitzats i d’altres que no ho estiguin, i per això suposa que tots estaran d’acord en 
que es tracta d’un tema al que hauran d’entrar-hi definitivament la propera legislatura i esperen, 
en benefici dels ciutadans del Ventaiol i de la Creu , que això sigui així.  
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Masana li diu que alguns veïns del Ventaiol li han preguntat 
perquè  durant l’anterior legislatura no es va acabar de pavimentar tota l’urbanització, doncs el 
que ara demanen es podria haver fet abans i , fins i tot,  potser els hagués sortit millor de preu 
fent tota l’urbanització. 
Afegeix que espera que el paviment que s’arribi a posar al Ventaiol i a La Creu sigui molt millor 
que el que han posat a la Farinera, que fa dues setmanes que l’ha acabat de posar i ja s’ha 
esquerdat per herbes que estan creixent al mig del carrer, suposa que hi deuen haver posat 
una capa mínima. 
 
Per acabar diu que pel que fa al Ventaiol i a la Creu votaran a favor de que es dugui a terme. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui en resposta a Sr. Méndez diu que quan es fa un 
pressupost hi ha unes prioritats i es destinen uns recursos, i en aquell moment, els recursos 
eren limitats i no donaven per asfaltar més carrers. Explica que van decidir que en comptes 
d’asfaltar de punta a punta l’amplada de carrer del Ventaiol, es va decidir asfaltar un vial com a 
mínim, però  els veïns es van queixar de que faltaven els marges, però això permetia optimitzar 
al màxim els recursos. A més, hi ha molts veïns que es van fer el tros de casa seva i va 
permetre allargar uns metres més els carrers. Segueix dient que, si es tracta de remontar-se 
anys enrere, hi ha qui va governar molts anys i no va fer res d’això, perquè una legislatura dona 
pel que dona, i pot assegurar que durant la seva etapa es van fer moltes coses, i moltes 
d’importants. Pel que fa a la Farinera, és normal el que ha passat perquè s’està fent una cosa 
pal·liativa i temporal  precisament per evitar forats i pedres. Afegeix que per fer bé les coses el 
que s’ha de fer és urbanitzar d’una vegada, que és el que necessita el municipi per dignitat dels 
veïns, tot i que saben que és un mal moment, però ja  s’hauria d’haver fet fa molts anys. 
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Intervé el Sr. Martin qui explica que s’estan asfaltant les urbanitzacions que en el  planejament 
no es fan clavegueres, doncs evidentment si al Ventaiol i a la Creu s’han de fer clavegueres no 
es pot asfaltar ara i d’aquí a un any tornar-ho a aixecar. Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que no 
s’esperaran a la següent legislatura, sinó que en aquesta ja es va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, o sigui ja s’hi està treballant, es va 
adjudicar a una enginyeria el projecte d’urbanització i s’estan seguint els terminis, però estan 
treballant per fer-ho el més aviat millor, i és per això que no començaran a asfaltar trams que 
després hauran de trencar. 
Segueix dient que, pel que fa a la Farinera, fa una setmana no n’hi havia d’herbes, però demà 
mateix anirà a mirar-s’ho per veure si es tracta d’un problema d’execució i no han posat els 4 
centímetres que havien de posar. 
 
El Sr. Masana diu que li sembla molt bé tot això, però que dedueix que la Farinera i Ca l’Oliva 
no les pensen urbanitzar mai, sinó perquè ara l’asfalten ?. 
 
El Sr. Alcalde respon que la Farinera i Ca l’Oliva no funcionen amb clavegueram, sinó amb 
microdepuradora,  i per tant en principi amb aquesta capa es pot passar uns anys. 
 
El Sr. Masana diu que de totes maneres s’haurien d’urbanitzar. 
 
El Sr. Alcalde respon que per donar llicències en aquests sectors no es necessari fer el 
clavegueram. 
 
El Sr. Masana respon que no s’entendran mai perquè ell parla del benestar de la gent i en canvi 
l’Alcalde parla de llicències. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde, i explica que durant l’anterior legislatura es va enviar 
als veïns de La Creu una proposta que sortia per 40 € el m2,  tothom es va espantar i per això 
es va dir que no podia ser. A més al Ventaiol 40 €  el m2 de sortida d’aquell projecte que van 
començar amb la reparcel·lació no podia ser. Explica que això s’ha remodelat i ara per la 
modificació del planejament, entre processos i tot plegat estaran pràcticament una legislatura 
per modificar el planejament presentant els informes que demana la Generalitat. Segueix dient 
que la seva intenció és començar a preparar als veïns i explicar-los la proposta que es vol fer. 
 
Intervé el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que sap tan bé com ell que al Ventaiol 
i a La Creu no començaran les obres d’aquí a un any, doncs encara que segueixi sent alcalde i 
vagi a preguntar als veïns potser hi ha una urbanització que no vol, perquè com ja sap el 
Ventaiol no és La Coma, és molt més complexa i per tant molt més cara. 
 
El Sr. Alcalde respon que no té perquè ser més car, i que els estudis estan sortint igual que a 
La Coma. 
 
El Sr. Masana respon que, de totes maneres, la realitat socio-econòmica del Ventaiol no és 
igual que la de la Coma. 
 
El Sr. Alcalde respon que es buscaran solucions, igual que s’està fent amb La Coma, i que  
depenen de la comissió d’urbanisme, doncs com ja sap porten modificant el planejament  tres 
anys i encara no és ferm, però esperen que s’aprovi abans del desembre, i un cop aprovat 
estaran preparats per començar les obres, s’hauran fet les reunions amb els veïns, s’haurà 
parlat amb les companyies d’aigua Sorea, Aigües de Terrassa... 
Afegeix que de La Coma han demanat aplaçament a tres anys unes 15 persones i fins a 5 anys 
uns 12, per tant la gent està responent bastant bé i es tracta d’una nova experiència que surt a 
7 €, a veure com va. Si donat el cas els veïns no estan d’acord n’hauran de parlar. 
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El Sr. Masana li respon que parla de futuribles, què passarà a La Coma, que passarà al 
Ventaiol...i el que ell demana és que mentrestant faci això. 
 
El Sr. Alcalde respon que en principi no ho faran. 
 
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 X X   

EN CONTRA     X X 

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
 
1.11.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PE L DRET A DECIDIR, EL 

REFERÈNDUM DEL 9N I LA REPÚBLICA CATALANA 

L'abdicació del Rei Joan Carles I és la reacció de l'Estat espanyol davant la crisi institucional i del 
sistema de partits tradicional que viu la democràcia espanyola. La imposició del Regnat de Felip VI 
és una reacció al desprestigi de la monarquia espanyola i arriba en un moment en què l'objectiu de 
les institucions de l'Estat és el d’avortar com sigui el procés democràtic d'autodeterminació de 
Catalunya, que té com a fita el 9 de novembre de 2014, data en què la ciutadania de Catalunya 
decidirem el nostre futur polític. 

Som davant una imposició per la via ràpida del nou Rei Felip VI als catalans que no compta amb 
cap aval democràtic ni l'opinió de la ciutadania. El sistema polític de la monarquia parlamentària, 
inspirat, nascut i establert a partir dels principis del règim dictatorial franquista, ha dilapidat en 40 
anys el suport que havia rebut d'una majoria de la societat catalana, en un context de pacte 
constitucional i soroll de sabres que volia deixar enrere la dictadura. 

Avui l'Estat espanyol simula l'inici d'una segona transició política, amb la paradoxa de fer-la per la 
via ràpida i sense cap debat de fons, impedint l'exercici del dret a decidir. Tal intent opera en 
paral·lel a la transició que els catalans ja fa 5 anys que hem impulsat: des del procés de les 
consultes, fins la primera gran manifestació de rebuig a la sentència del tribunal constitucional de 
2010, passant per l'Onze de setembre de 2012 i la Via Catalana de 2013. El resultat ha generat 
una majoria social favorable a la independència, on la pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el 
nostre futur polític, i acceptar-ne els resultats siguin quins siguin. 

Som partidaris que la democràcia s'imposi arreu, i conseqüentment, que la ciutadania d'arreu 
pugui decidir sobre les seves institucions de govern. Sobre l'abdicació del rei i del no debat a 
l'entorn de monarquia o república, defensem la forma de govern que serveixi millor a la ciutadania. 
Aquí i a tot arreu defensarem el model que iguala la ciutadania davant la llei, i que evita que 
l'interès públic esdevingui privilegi d'uns pocs. El poder mai pot ser dinàstic, sinó que s'ha de 
fonamentar sobre el principi democràtic i la voluntat popular. 

Expressem la solidaritat amb els republicans espanyols i alhora demanem que aquests respectin i 
donin suport al procés català, que té com a fita el referèndum del 9N per decidir el futur polític del 
poble català. 
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Expressem el compromís i lleialtat amb la República catalana. La república dels ciutadans lliures, 
iguals i sobirans que compartim una terra, una història, una llengua i una cultura catalana. Som un 
sol poble dins una societat diversa i cosida per l'anhel d'un futur millor per a tothom, vingui d'on 
vingui, parli la llengua que parli. 

Per aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa al ple els següents 

A C O R D S 

PRIMER.-  Rebutgem la imposició del Regnat de Felip VI a la ciutadania, com a fórmula de 
pervivència d'una institució monàrquica caduca, retrògrada, prescindible i 
irresponsable constitucionalment. 

SEGON.-  Exigim a totes les institucions de l'Estat i al nou Rei imposat, respecte a la 
democràcia, respecte al dret a decidir el futur polític del poble català, i a no utilitzar 
la llei ni la força per impedir la lliure expressió de la ciutadania a les urnes. 

TERCER.-  Exigim el respecte de les institucions de l'Estat i de FelipVI a la consulta del 9N, 
així com l'acceptació i actuació conseqüent amb els seus resultats. Demanem 
que, en nom del principi democràtic i de respecte a la voluntat popular, l'expressió 
d'una eventual majoria en favor que Catalunya esdevingui un Estat independent, 
signifiqui l'acompliment efectiu del mandat democràtic i l'inici sense dilacions del 
procés d'autodeterminació i constitució del nou Estat. 

QUART.-  Expressem el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa, en la 
forma de República Catalana, que fruït d'un procés constitucional democràtic, 
permeti a la ciutadania catalana fundar un nou sistema jurídic i polític basat en els 
principis de llibertat, igualtat i fraternitat. 

El Sr. Masana intervé per demanar es retiri de la sessió plenària el debat i votació d’aquesta 
moció, atès que la intenció era que es tractés a la sessió plenaria ordinaria del mes de juliol a la 
qual ell no va poder assistir i que ara , havent-hi d’altres mocions referents en part al mateix 
assumpte en aquest ple, no te sentit el seu debat i votació. 

 
 
1.12.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC, DA VANT EL 9 DE NOVEMBRE  
 
 
La Sra. Sánchez dona lectura literal a la moció següent: 
 
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les injustícies 
provocades per l’atur, les retallades del sistema social del nostre país, l’augment de la pobresa, 
entre d’altres, dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi que castiga especialment els 
sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del seu treball i el jovent del nostre país.  
 
A aquest fet s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció 
profunda d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya, la 
decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut després que el 
poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo,  la percepció d’un tracte 
fiscal injust, l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del PP, i les 
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incomprensions i atacs soferts per elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra 
cultura i el nostre sistema educatiu.  
 
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions 
demanant canvis que aclareixin l'esdevenir de la nostra societat. 
 
Per aquest motius el ple de l’Ajuntament de Vacarisses  manifesta: 
 
 
PRIMER.-  Que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme  permetrà una sortida 

positiva de la situació actual: superació del desencaixament de Catalunya i 
Espanya, el reconeixement arreu de Catalunya com a nació, la definició de 
l’Estat espanyol com a plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.  

 
SEGON.-  Que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi 

institucional que travessem al país que no passi pel diàleg, la negociació i el 
pacte  com a condicions indispensables i prèvies a una consulta de la 
ciutadania. 

 
TERCER.-  Que donem suport a la llei de consultes populars  no referendàries. 
 
QUART.-  Amb una Llei de consultes populars no referendàries  com la que s’ha 

aprovat, no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest motiu, 
cal saber que si la consulta no és legal i acordada, no es farà.  

 
CINQUÈ.-  Són moltíssims els catalans i catalanes que desitgen votar. Per aquesta raó 

considerem que no hi haurà una solució estable  a l’actual distanciament que 
no passi per sotmetre-la al vot ciutadà . 

 
SISÈ.-   Que hem de treballar per una reforma constitucional  que faci d’Espanya un 

Estat federal, capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació 
de nacions. 

 
SETÈ.-   Tot i les dificultats del moment, els catalans i catalanes tenim l’oportunitat  de 

reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya 
lliure, segura, pròspera, justa i honesta, especialment atenta al benestar de tots 
i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.  

 
VUITÈ.-   Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, i a tots els Grups 

Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. 
 
 
La Sra. Sánchez diu que com ja saben no defensen la independència sinó que defensen un 
altre model territorial on Catalunya pugui encaixar amb Espanya, i se li reconeguin uns drets 
històrics i nacionals que respectin la identitat, territori, llengua i cultura, però sense un 
trencament de la societat catalana, doncs saben que hi ha divisió d’opinions i els agradaria 
iniciar ,amb el consens de tots els grups polítics, una reforma de la constitució com a únic 
element i marc legal de l’arquitectura de l’estat que poden començar a modificar. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui comença dient que ells no estan ocupats, son molt lliures, i 
tots els ciutadans presents ho saben. En segon lloc, diu que el PSC, al Parlament ,va dir que la 
proposta que es presentava era il·legal, fins i tot algun integrant del partit ha marxat, i per això 
van votar el que van votar, estan a favor de la llei no referendaria però no de la proposta que 
els presenten, perquè és il·legal. 
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Pel que fa a la proposta , no és més que un “totum revolutum”, fent servir paraules dels díscols 
del PSC que han marxat al·legant desorientació dins del partit socialista, amb molta raó, perquè 
en alguns municipis la proposta s’està votant a favor, en altres es vota en contra i a Barcelona 
una part dels que intervenien van marxar per no votar.  
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li pregunta que entenen per estat federal i quin tipus d’estat 
federal volen: l’alemany, l’americà, el canadenc o potser se n’inventaran algun específic per a 
nosaltres. En tot cas els agradaria que els hi exposessin, tant a ells com als representants del 
PNV que s’han reunit aquest matí amb el Sr. Sánchez, també als de Izquierda Unida, al Sr. 
Duran i Lleida, a la vicepresidenta del govern, doncs no han dit res perquè evidentment o ets 
independentista o no ho ets. 
Segueix dient que la cúpula del PSC a Catalunya ha hagut de presentar una proposta com 
aquesta en la que intenten barrejar-ho tot, cosa que des del seu punt de vista és un error. 
Afegeix que la sobirania resideix en el conjunt del poble espanyol, cada quatre anys hi ha 
eleccions, i la Constitució va ser votada lliurement pel poble espanyol sense que ningú els 
amenacés per a que ho fessin. 
 
El Sr. Masana respon que el poble estava condicionat pels tancs. 
 
El Sr. Méndez li respon que sincerament no sap res. Torna a dir que aquí les eleccions son 
cada quatre anys, i que es presenten els partits que ho creuen convenient amb les propostes 
que consideren oportunes, a partir d’aquí si algú vol presentar-s’hi pot fer-ho, però ha de 
guanyar. Pel que fa a modificar la Constitució, no hi ha cap problema, però primer han de 
guanyar i explicar-los que significa per ells l’estat federal i moltes altres coses. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui diu que el plantejament de la moció és molt sincer, però s’abstindran 
perquè la denominació de l’estat espanyol com a plurinacional, pluricultural i plurilingüístic, no 
hi estan d’acord. Ells el que volen és no pertànyer a l’estat espanyol, i per això han agafat un 
camí que volen provar, amb el que el Partit Popular en sortirà retratat. Per altra banda, pel que 
fa al punt sisè, tampoc volen un estat federal, i és per tot això que s’abstenen. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que evidentment hi votaran en contra, doncs si ara es 
posen a reformar la Constitució, a posar-se d’acord en d’altres coses, s’hi poden estar uns 300 
anys més i ell vol veure-ho. Comenta que ell és independentista des de que té ús de raó i per 
molts motius, i només demana que la gent es fixi en el que està passant al País Valencià, amb 
la cultura i la llengua catalana, que estant sent aniquilades, i també ho han intentat fer a les 
Illes Balears. Diu que està d’acord amb el Sr. Méndez, doncs o ho ets o no ho ets, o hi estàs a 
favor o en contra, però hi ha una diferència i si el 80% de la gent vol una cosa s’ha d’acceptar. 
Afegeix que cada quatre anys voten,  ja van fer-ho, i van guanyar els partits que volen la 
consulta. 
 
El Sr. Méndez diu que s’ha de tenir en compte tot l’estat. 
 
El Sr. Masana li respon que així no se’n sortiran mai. 
 
El Sr. Méndez diu que s’ha de seguir la llei. 
 
El Sr. Masana diu que es tracta d’una llei feta només per uns quants. 
 
El Sr. Méndez respon que la van fer tots. 
 
El Sr. Masana respon que ell mateix no hi era, ni el 60 o 70 % de la gent que viu  actualment a 
l’estat espanyol no va votar la Constitució, i a més li recorda que van votar condicionats pels 
militars. 
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El Sr. Méndez diu que no és veritat i que ara està fent demagògia. 
 
El Sr. Masana explica que el cop d’estat de 1981 va ser precisament per aturar segons què, i a 
més no ho diu ell , és la història, ell es basa en historiadors i gent que analitza aquella època. A 
més a més li recorda, tant demòcrates que son, que al seu partit, Esquerra Republicana, no els 
van deixar presentar a les primeres eleccions. Afegeix que no es vol ficar en altres temes, però 
que sortint d’una dictadura que havia acabat amb un règim legítim i democràtic com era la 
República, es tornà a col·locar a un rei ...diu que no vol parlar del bunyol de la Constitució, que 
només fa que empresonar pobles, com el poble català al que no deixen votar lliurement. 
 
Intervé el Sr. Martin, qui diu que no volen entrar en la moció , igual que no entren quan 
Esquerra demana assumptes sobre la Independència, és una opció de partit i per tant hi 
votaran en contra, ells estan a favor del dret a decidir, i a partir d’aquí ja parlaran del tipus de 
Catalunya que volen. 
 
La Sra. Sánchez diu que com partit polític han de tenir una opinió i ser federalistes, 
independentistes o buscar un model diferent, perquè mai saben com pensen. 
 
El Sr. Martin respon que son un grup independent municipalista amb diferents ideologies. 
 
La Sra. Sánchez diu que cometen un error de semàntica, doncs no son municipalistes, sinó que 
son un partit municipal, doncs municipalista és el partit d’àmbit global que treballa pels 
municipis, i ells es mouen en l’àmbit local i enlloc més. 
 
Adreçant-se al Sr. Méndez,  la Sra. Sánchez diu que certament al seu partit hi ha discrepàncies 
internes i n’hi ha hagut moltes a partir de tot això,  a més ho accepten, no poden negar la 
realitat, però la diferència entre el Partit Popular i el seu partit és que, en el seu els díscols 
marxen i en el Partit Popular els fan fora. El que no sap és quina por té el Partit Popular i 
perquè s’entossudeix en no escoltar el poble amb una consulta que si no l’hagués tombat el 
Constitucional polititzat per l’equip de govern, aquesta llei aprovada per la gran majoria d’un 
Parlament que ha referendat els ciutadans, com poden estar en contra d’una llei que és legal, 
com poden continuar dient que no es pot donar la veu al poble. Segueix dient que una altra 
cosa és el dret a decidir, el sentit del vot  i el que això porti, per això ells defensen la llei de 
consultes i l’han votat a favor, però també defensen que hi ha formules per donar la veu als 
ciutadans que porten anys emprenyats amb el Partit Popular per les polítiques d’enfrontament, 
d’intransigència, pel mal tracte fiscal, pel mal tracte amb la nostra llengua i la nostra cultura, 
com han demostrat amb totes les lleis que han fet des de el seu partit, i per tant aquest enuig 
de la gent ha de tenir una vàlvula de sortida i si no poden fer la consulta de manera legal, tal 
com demanen , el que faran és una consulta ciutadana que no serà legal,però almenys els 
donarà la satisfacció de poder-ho fer i els resultats ja es veurà quins son, però com a mínim 
que pugui parlar el poble. 
Adreçant-se al Sr. Méndez diu que una Constitució no es modifica guanyant unes eleccions, diu 
que ells son coherents i han manifestat unes postures clares des del principi, no son 
independentistes, però defensen la llei de consultes i volen que la gent pugui parlar, és més, 
diu que acataran el que digui el poble.  
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Masana li diu que no el vol desanimar, però sent realista 
segurament ni els seus néts veuran la independència de Catalunya., però si que és veritat que 
alguna cosa hauran de fer per a que hi hagi canvis i, evidentment, si el 80% de la societat 
catalana vol votar, ha de poder votar i s’ha de posar molta atenció en el que diu el poble. 
Afegeix que no està d’acord amb que la Constitució sigui un bunyol, i és cert que la generació 
que ara demana canvis no va votar la Constitució, però també és cert que l’any 78 hi havia 
soroll de sabres, i la prova és que al 81 hi va ha haver el cop d’estat , i a més  un ministre 
socialista va tenir molta feina en democratitzar les forces armades del país. Segueix dient que 
tots sabem que la Constitució es va consensuar, s’hi va treballar i van haver-hi unes 
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condicions, com per exemple menjar-nos la Corona, que no ens serveix, està desfasada, 
antiquada,  però és el que hi ha i si volen canviar les coses han de parlar tots i amb consens.  
 
 
El Sr. Méndez reitera que es tracta d’un “totum revolutum”. Adreçant-se al Sr. Masana li diu que 
com que també hi voten en contra, per una vegada estan d’acord, tot i que no sigui pels 
mateixos motius. Explica que la Constitució no la va votar ell i creu que dels presents pocs la 
van votar, però la Constitució dels Estats Units no la va votar ningú que segueixi en vida i 
segueix tan vigent com el primer dia. Diu que els ciutadans voten cada quatre anys i van 
renovant la Constitució fent esmenes. 
Li demana al Sr. Masana si considera que els Estats Units no és un país democràtic. 
 
El Sr. Masana respon que podrien qüestionar-ho, doncs el sistema d’elecció del president no és 
un sistema d’elecció directe. 
 
El Sr. Méndez diu que amb això ja li ha dit tot.  
Adreçant-se a la Sra. Sánchez diu que no hauria de parlar de fer fora a la gent, doncs si 
comencen a parlar de la gent que ha fet fora el Partit Socialista no acabarien avui, fins i tot a 
nivell del Parlament últimament. Pel que fa al que diu de la por a votar diu que no en tenen 
gens de por, és més ,el portaveu socialista en relació a la consulta del 9N ha dit, amb paraules 
textuals, al Congrés dels Diputats, que ells estan per l’estat de dret , defensen l’estat de dret i la 
consulta és il·legal. Per tant no en tenen de por a votar i ho fan tranquil·lament cada quatre 
anys i , el que volen és que les eleccions siguin legals, perquè la legalitat dona legitimitat, així 
és la democràcia, basada en la llei. 
 
Demana la paraula la Sra. Sánchez qui diu que creu que ha quedat clar que el PSC defensa 
una consulta legal i saben que la consulta legal del 9N  no es farà, el president de la Generalitat 
no és un descerebrat i no convocarà una consulta il·legal, però farà propostes alternatives i, 
potser , una proposta serà que algú altra la convoqui  o es faci d’alguna manera que finalment 
la gent pugui votar amb la col·laboració de les administracions. 
 
El Sr. Méndez li respon que ja sap molt més que molta gent. 
 
La Sra. Sánchez diu que ella només pregunta, i intueix que hi deu haver un plan B, però tant de 
bó es fes la consulta de manera legal i el Partit Popular no hi posés cap trava. 
 
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   

EN CONTRA X  X  X X 

ABSTENCIONS   X     
 
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS  
 
 
No n’hi ha. 
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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  2014, ELS DIES 5 I 
19 D’AGOST DE 2014 I ELS DIES 2, 8 I 15 DE SETEMBRE  DE 2014. 

 
 
Es dona compte de les actes de les sessions relacionades, de les quals s’ha entregat copia de 
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 191/2014, de 24/07/2014, al 235/2014, 
de 18/09/2014), (Medi Ambient, del 23/2014, de 25/07/2014, al 25/2014, de 
21/08/2014), (Serveis Municipals, del 81/2014, de 28/07/2014, al 96/2014, de 
10/09/2014), (Sanitat i Consum, del 44/2014, de 29/07/2014, al 53/2014, de 
27/08/2014), (Urbanisme, del 59/2014, de 06/08/2014, al 71/2014, de 18/09/2014), 
(Ensenyament, del 18/2014, de 31/07/2014, al 24/2014, de 16/09/2014),  (Acció Social, 
Cooperació i Solidaritat, del 32/2014, del 22/07/2014, al 38/2014, de 01/09/2014), 
(Seguretat Ciutadana i Emergències, del 26/2014, de 04/08/2014, al 32/2014, de 
16/09/2014),  (Cultura, el 19/2014, de 28/07/2014, al 22/2014, de 01/09/2014), 
(Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, del 8/2014, de 25/07/2014, al 
09/2014, del 04/09/2014), (Esports, el 6/2014, de 28/07/2014, al 7/2014, de 
02/09/2014), (Joventut, del 5/2014, de  28/07/2014, al 8/2014 de 28/07/2014), 
(Comunicació del 3/2014, del 28/07/2014, al 4/2014 de 31/07/2014) 

 
 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
 
3.3.- DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNC IONARI I LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
 
El Sr. Alcalde diu que tenia previst informar sobre la situació de l’empresa Fabrica Ibèrica de 
Altavoces, però que ja ho ha fet el representant sindical i per tant ja els anirà informant sobre 
les reunions que ha de mantenir amb el gerent i les accions que s’hagin de prendre, doncs hi 
ha 29 famílies de Vacarisses que hi treballen i la situació és difícil, ja que de 114 treballadors 
se’n van fora 79. 
Explica que probablement l’empresa intentarà indemnitzar amb el mínim exigit per llei i ,donat 
que la mitjana d’edat dels treballadors és de més de 40 anys, les expectatives son dolentes. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui s’ofereix al representant dels treballadors pel que necessitin. 
La Sra. Sánchez diu que per part seva evidentment també hi poden contar. 
 
El Sr. Alcalde ofereix les instal·lacions municipals per si les necessiten per reunir-se i fer 
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assemblees, a més comenta que creu que el fet de que els dos ajuntaments vagin a la una és 
molt positiu. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que es pot fer alguna cosa a nivell de Parlament o de 
Diputació. 
 
El Sr. Alcalde explica que els treballadors volen donar a conèixer la situació als seus 
proveïdors, donant publicitat i fent saber que ara els altaveus venen d’Hongria. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui explica que els sindicats li han comentat que abans intervenia el 
Departament de Treball en aquests casos, però ara ja no i per tant la via és la denúncia, i 
demostrar davant del Jutjat Social la problemàtica econòmica, per arribar a negociar 
indemnitzacions més importants. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el sr. Méndez qui comenta que a la cruïlla del c/ Cingle Gros amb  c/ Major, hi 
ha unes tanques que fa dies que hi son, i demana saber perquè hi son i com es resoldrà. 
Per altra banda, explica que al Palà, al pg/ Sant Joan cantonada amb camí/ Vell de la Bauma, 
hi ha un senyal de “stop” al terra des de fa mesos. 
Segueix la seva intervenció dient que els veïns deI c/de l’Urpina li han comentat que 
l’enllumenat públic és insuficient ,doncs hi ha zones que queden molt fosques, com per 
exemple a l’alçada del número 26. Afegeix que l’enllumenat públic s’encén cap a un quart i cinc 
de nou, quan ja pràcticament està fosc. 
 
El Sr. Alcalde li respon que els enllumenats no porten rellotge, sinó que porten un sistema solar 
i per tant s’encén en funció de la claredat, però de totes maneres miraran si es pot modificar. 
 
Per altra banda ,el Sr. Méndez demana al Sr. Alcalde que passi pel c/ Torrent Fondo, doncs 
com ja va comentar al ple del mes de juny les herbes han crescut molt degut a les pluges i fins i 
tot hi ha branques que dificulten la visió del carril dret.   
En relació al nom dels carrers el Sr. Méndez demana saber quina empresa ho ha fet, doncs al 
c/ Torrent Fondo mateix l’han posat just al costat del senyal de “carrer sense sortida” de tal 
manera que no es veu. 
 
El Sr. Alcalde respon que han estat els Serveis Tècnics de l’ajuntament els que han indicat a on 
s’han de col·locar els noms dels carrers , però que suposa que s’han substituït en aquest indret 
les plaques que ja hi havia per les noves. 
Pel que fa a les tanques del c/ Cingle Gros explica que, arrel de l’accident d’una dona que va 
caure es van posar les tanques, però que es troben amb un problema de propietats, no queda 
clar si l’espai que queda a sota és propietat pública o no ho és. Segueix dient que és un tema 
que n’han de parlar amb el propietari, doncs sembla ser que el mur el va fer l’ajuntament fa 
anys, però es va fer sobre d’un espai privat. Afegeix que tenen una reclamació al Tribunal  per 
part de la senyora que va caure i que probablement tingui raó, doncs l’ajuntament no advertia 
del perill. 
Pel que fa al senyal tombat al Palà diu que ja s’ho miraran. 
En relació al c/ Torrent Fondo explica que aquest any no donen l’abast amb les herbes, doncs 
degut a les pluges han crescut molt. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui comença tractant el tema de com es donen les notícies a la revista El 
Terme. Posa d’exemple els incendis a l’abocador, agraeix al Sr. Llorens que el truqués i 
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l’informés quan va passar però, el que no entén és el perquè no s’informa a la població quan hi 
ha incendis a l’abocador, doncs el Sr. Martín va dir que era perquè no estava contrastat, però 
ha tingut 6 mesos per contrastar-ho i ha seguit sense publicar-ho, i així amb el següent incendi i 
amb el següent. Segueix dient que finalment es va fer un comunicat a la premsa donant a 
entendre que efectivament hi ha hagut 4 incendis, dels que no n’han publicat cap, i el que no 
entén és aquesta manca d’informació quan l’ajuntament no en té cap de responsabilitat. Explica 
que creu que va ser el tercer incendi que va fer una columna de fum molt grossa i la gent es va 
espantar, i no hagués costat res enviar un SMS informant i tranquil·litzant a la població. 
Afegeix que podria posar com a exemple altres notícies.  
Per altra banda comenta que per l’11 de setembre van posar un codi QR amb tota la informació 
dels actes, quan un codi QR serveix per complementar una notícia i no per anul·lar-la i , 
sobretot , tractant-se d’una informació important com els actes de l’11 de setembre en el 
context en el que estem, a més, encara hi ha una determinada gent que no saben que és un 
codi QR.  
 
En relació als manifestos de l’onze de setembre demana saber que va passar, doncs explica 
que ells van donar suport, que no consensuar, a un manifest que es van trobar sobre la taula i 
que van trobar que estava retallat, però com que posava de manifest el tema de votar s’hi van 
adherir. Segueix explicant que aquest manifest l’havia de llegir el mossèn i que el representant 
de l’AMI, que encara no saben qui és, havia de llegir un parlament, però al final va resultar que 
el representant de l’AMI va llegir el manifest i per tant no va fer el parlament i el senyor mossèn 
va fer el parlament. 
 
Per altra banda demana saber si es cert que al Pau Casals hi ha problemes amb la calç de 
l’aigua i si és així quina és la solució. 
 
També comenta si ara hi ha un policia menys a l’escola perquè sembla ser que un dia va 
haver-hi cotxes que van aparcar a l’aparcament de baix. 
 
Segueix la seva intervenció dient que una vegada més ha de dir que hi ha varies instàncies de 
les que no tenen cap resposta,  i que una d’elles ja fa un any que la va presentar. Afegeix que 
en una altra instància només demanaven saber quan havia costat l’aparcament del c/ Major , el 
que els fa pensar que si ells reben aquest tracte...  
 
El Sr. Alcalde li respon que pel que fa a la instància del pavelló encara no tenen les factures. 
 
El Sr. Masana respon que no es refereix a aquesta entrada, que si es queixa és amb raó. 
 
Per altra banda demana saber quan han costat les noves plaques amb els noms dels carrers, 
doncs comenta que aquest canvi no li ha semblat gens bé, doncs n’hi havia que s’havien 
canviat feia només un any o dos, i a més, tal com ha dit el Sr. Méndez, algunes s’han posat de 
qualsevol manera. 
 
Per acabar els transmet el que alguns veïns li han demanat, com que pregunti si pensen posar 
biondes a la carretera dels Caus, que la carretera d’Olesa està plena d’herbes i no s’hi pot 
passar, el c/ de Coll Cardús està en molt mal estat per les arrels, a Torreblanca II segueixen 
bordant els gossos per la nit i demana saber si s’ha fet alguna acció, i el col·lector que va del 
Camí del Pontet cap a l’estació, que va rebentar per segona vegada. 
 
Afageix que han tornat a presentar una  proposta de resolució al Parlament per tornar a apretar 
pel tema de la separació de la C-58, i a més han demanat que es revisi el protocol per a la 
instal·lació de cons perquè la resposta del Director General va ser que com que havia baixat la 
sinistralitat havien rebaixat les mesures. També han demanat que es facin mesuraments 
acústics en el tram urbà de la c-58  als trams de Torreblanca i Can Serra per comprovar si es 
sobrepassa el so i,  si fos així,  posar pantalles acústiques. Per acabar, adreçant-se al Sr. 
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Alcalde,  diu que li volen demanar de manera formal un debat obert, on tothom pugués dir la 
seva, en relació al tancament de l’abocador de cara a l’any vinent,  tenint en compte la pèrdua 
d’un milió d’euros d’ingressos , i saber com es quadrarà el pressupost de l’any vinent. 
 
El Sr. Alcalde li respon que l’any que ve no es tancarà. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui en relació als incendis a l’abocador explica que el del dissabte 2 
d’agost, en plena festa major, i també el del dia 9, van ser relativament importants, sobretot el 
del dia 2. Comenta que el Sr. Masana estava fora aquells dies i es va interessar pel tema quan 
va tornar i ell el va informar de tots els detalls. Diu que el que li va explicar en aquell moment és 
que només disposaven de les actes de les actuacions de la Policia Local, perquè normalment 
son els primers en arribar als fets. Explica que els telèfons dels responsables no contestaven i 
es va haver d’adreçar mitjançant un correu a Hera Holding demanant-los informació , perquè la 
població estava inquieta i gent que viu als entorns dels focus emissors no saben fins a quin 
punt hi ha perill amb les emissions emeses per aquests focs i,  que tal com li havien comunicat 
al Sr. Jordi Gallego en una reunió amb membres de  l’equip de govern a les dependencies de 
l’ajuntament , li varen reclamar un informe oficial de l’empresa en relació als incendis i els van 
dir que estarien per la setmana següent. Com que això no va ser així, ell mateix va trucar a 
Hera Holding i la secretaria que el va atendre es va posar en contacte amb els responsables i li 
va tornar a dir que tindrien l’informe per la següent setmana. Un cop que havia passat la 
setmana i no havien rebut res va tornar a reclamar i li van dir que ja tenien l’informe preparat,  
però que hi volien adjuntar l’informe del parc de bombers. Explica que un regidor de l’equip de 
govern li va dir que els bombers no n’emetrien cap d’informe i efectivament així va ser. 
Finalment l’informe ha arribat i ha vist que n’hi ha hagut més d’incendis que han passat 
desapercebuts, per exemple el dia de la Mercè hi va haver un d’incendi dins del CTR, durant 
uns treballs de manteniment, va començar a cremar una tuberia de propilè de 70m mil·límetres 
de diàmetre i es va donar per extingit a les 10 de la nit. Això passava el dia 23 de setembre i 
avui mateix ha rebut l’informe. 
 
El Sr. Martin, en relació a l’aparcament que hi ha al costat de l’escola ,explica que s’ha obert als 
cotxes, doncs ja no hi ha autocars, i l’únic problema es que han de conviure la gent que baixa 
dels cotxes amb els cotxes que arriben. Diu que hi ha un policia regulant el trànsit ,però també 
que la gent ha de ser cívica.  
 
El Sr. Alcalde explica que el que no pot ser es que si un dia, pel que sigui, no hi ha policia, allò 
sigui un caos. 
En relació a les plaques dels carrers el Sr. Martin explica que un treballador de serveis tècnics  
les està repassant totes per comprovar com estan. 
 
Pel que fa a les biondes de la carretera dels Caus, el Sr. Alcalde explica que es va demanar 
una subvenció a la Diputació, però per error els van dir que no quedava justificat que es 
tractava d’un camí públic, i ara ja han fet el recurs i espera que la concedeixin.   
 
En relació a les herbes de la carretera d’Olesa i les arrels del carrer Coll Cardús, diu que ja ho 
saben i que miraran de fer una segona fase d’asfaltat del camí dels Caus i del c/ de la Corba, 
que també està molt malament. 
Pel que fa col·lector, el Sr. Martin diu que es refereix al sobreeixidor. 
 
El Sr. Masana respon que hauria de sobreeixir aigua neta. 
 
El Sr. Alcalde respon que si plou l’aigua que surt és bruta, i diu que,  per exemple, a la Coma 
estan fent un tanc de descàrregues,  però que no n’hi ha a cap més urbanització. Explica que 
s’hauria de mirar de passar l’estació de bombeig cap a l’autopista, però no els van deixar fer-
ho, i caldria fer un projecte nou. 
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Pel que fa l’abocador diu que quan es tanqui cada grup polític farà les propostes que vulgui, i 
que ara , abans de les eleccions,  no pensa explicar la solució . 
 
Adreçant-se al Sr. Alcalde el Sr. Masana li diu que creu que ha d’assumir la responsabilitat 
d’explicar al poble que passarà i com quadrarà el pressupost de l’any que ve,  doncs 
segurament dirà que l’abocador estarà obert. 
 
El Sr. Alcalde li respon que aquest any no estan entrant residus, ja es veurà com liquidaran el 
pressupost, saben que tenen unes despeses, però ja ho tenen present i creuen que el 
pressupost d’aquest any es pot salvar i el de l’any vinent també,  doncs ja tenen la solució. Diu 
que el que han de fer la resta de partits es proposar al poble les seves solucions. 
 
El Sr. Masana diu que ell només demana que s’obri un debat per veure que es farà quan no hi 
hagi l’abocador. 
 
El Sr. Alcalde li respon que en el seu programa electoral ja ho explicaran. 
 
El Sr. Masana diu que li pot explicar el que deien en el programa electoral de  les darreres 
eleccions i  que no han complert, com tancar l’abocador , la zona d’aigües...  
 
El Sr. Alcalde diu que les solucions que vulguin proposar al poble poden fer-ho ells perquè 
estan en un any electoral. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui,  en relació a la calç de l’aigua a les escoles,  explica que de 
calç n’hi ha a tot el municipi ,doncs l’aigua de Vacarisses és molt dura,  i no sap si es refereix  a 
la calç dels lavabos que si hi ha una pèrdua van fent com una ratlla...doncs no té coneixement 
de res mes. 
 
 
Torna a intervenir el Sr. Masana qui ,adreçant-se al Sr. Alcalde, llegeix literalment un fragment 
del programa d’Unió Independent per Vacarisses de les darreres eleccions on diu “impulsarem 
un projecte integrador de la zona esportiva que incorpori espai de salut,  piscina coberta, camp 
de futbol amb gespa i rutes de passeig o footing”  
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que impulsar no vol dir que ho facin. 
 
El Sr. Masana diu que el que han de fer és ser seriosos i deixar d’enganyar a la gent. 
 
El Sr. Gibert diu que d’aquí pocs mesos hi haurà eleccions i el poble decidirà. 
 
El Sr. Masana respon que el que no poen fer és dir que no han dit una cosa quan si que l’han 
dit. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells mai havien dit que construirien perquè sabien la situació. 
 
El Sr. Masana diu que el que fan és acabar d’enfonsar la política i crear descrèdit entre els 
ciutadans. 
 
El Sr. Gibert respon que no cal que es preocupi del seu programa , que això ja ho faran ells i 
els ciutadans que els van votar. 
 
El Sr. Masana diu que ell està molt tranquil ,doncs sortint d’aquí se’n anirà a treballar, i pel que 
fa al programa facin el que vulguin i que si volen ,que continuïn enganyant a la gent. 
 
El Sr. Gibert diu que si volen miraran el programa de l’anterior equip de govern. 
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El Sr. Masana li respon que si miren el tant per cent de compliment de les promeses d’ERC 
veurà que , per exemple,  en joventut es van complir al 100%, en cultura al 80%, en medi 
ambient el 70% ... 
 
El Sr. Gibert diu que per això no van guanyar les eleccions perquè ho van complir tot. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Reollo, però el Sr. Masana interromp per demanar al Sr. 
Alcalde que faci el possible per a que sigui la última vegada que el Sr. Alburquerque l’insulta.  
 
El Sr. Alcalde diu que ell estava parlant i no l’ha vist. 
 
El Sr. Masana diu que està cansat d’aguantar insults i tonteries per part d’un senyor que no 
hauria d’estar aquí, doncs no està preparat. 
 
El Sr. Alburquerque adreçant-se al Sr. Masana diu que si ell si que ho està. 
 
El Sr. Masana respon que més que ell. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Reollo, qui reitera que hi ha moltes zones amb herbes 
altes, com per exemple l’entrada a Can Serra per la rotonda venint de Terrassa s’està tapant, el 
pont de Can Serra n’està ple, les voreres... 
En relació al camí vermell que va de Can Serra al Palà diu que hi ha vist circular vehicles  i vol 
saber si hi ha alguna mena de control per part de la policia. 
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Alburquerque li diu que ja no escolta Vacarisses Ràdio 
perquè s’adorm, s’avorreix i considera que és una vergonya, doncs el programa més divertit de 
Vacarisses Ràdio és la retransmissió del Ple. Afegeix que falta imaginació,  doncs es podrien 
fer moltes coses, com per exemple que algun avi fes un programa en el que es parlés del 
passat de Vacarisses o, fins i tot , crear una extraescolar pels nens de l’Institut que podria ser 
gratuïta, o també es podria oferir al grup de grafits que es va fer al Ventaiol que punxessin 
temes de hip hop... 
En relació al curs de grafits que es va fer al Ventaiol, tal com havia dit ell, ara el poble n’està ple 
de grafits, i no sap si son consentits o no , creu que s’hauria de limitar, per exemple a Terrassa 
a les parets de la riera del Palau i de la riera de les Arenes està permès fer grafits i, fins i tot s’hi 
fan concursos.  
 
El Sr. Alburquerque li respon que si ha escoltat la programació de l’estiu haurà vist que fins al 
mes de juny hi havia programes seus,   i ara s’estan gravant coses per començar la dinàmica 
de la tardor i l’hivern, però que a l’estiu totes les emissores son avorrides i repetitives, és difícil 
agafar gent. 
 
El Sr. Alcalde diu que si no hi ha recursos,  no és pot fer més, i aprofita per felicitar al regidor de 
cultura per l’acte de l’11 de setembre, doncs diu que li va agradar molt. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui, una vegada més, li demana per protocol i institucionalment 
que hi havia un manifest que no es va llegir. 
 
La Sra. Sánchez respon que tots en son testimonis i que almenys haurien d’explicar que va 
passar. 
 
Intervé el Sr. Martin qui explica que a la darrera junta de portaveus es va parlar de fer un 
manifest que va enviar l’AMI conjuntament amb l’ACM i la Sra. Sánchez va dir que per ells no hi 
havia cap problema si parlava del dret a decidir , però no si parlava d’independència,  i 
aleshores ell mateix se’n va encarregar modificant algunes coses i se’ls va passar, no es va 
imposar. 
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El Sr. Masana diu que ells s’hi van adherir però que no van consensuar res. 
 
El Sr. Martin segueix explicant que van decidir que el manifest el llegiria algú del poble i es va 
pensar amb el senyor mossèn, però aquest, quan se li va dir que era un manifest consensuat 
entre tots els partits polítics va dir que ell no volia fer de portaveu dels polítics i va fer un altre 
parlament. 
 
El Sr. Masana agraeix la explicació i ho entén, però diu que s’ha de ser seriós i no pot ser que 
diguessin que no havia passat res. 
 
En relació al camí vermell el Sr. Martín diu que la policia si que fa control a la zona ,però que no 
s’hi està les 24 hores del dia. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que amb els espectacles que es donen al públic es passen les 
ganes de dir res, doncs no encaixen ni accepten la crítica, i neguen coses llegides directament 
del seu programa.  
Segueix dient que per part del partit socialista tenen un prec i una pregunta, i com que no li han 
contestat al Sr. Masana en relació a les plaques dels carrers ,ella també vol preguntar-ho, 
perquè n’hi ha que feia molt poc que s’havien canviat i ara es tornen a canviar. 
El prec que tenen és en relació a la Comissió de Seguiment de l’Abocador , doncs l’han 
convocat per primera vegada en els tres anys i mig que porten de govern, tan transparent i 
dialogant, tot i que l’oposició ho ha demanat en moltes ocasions. Segueix dient que per 
deferència a aquesta oposició, volen demanar que, donat que hi ha informació de tres anys i 
mig acumulada, durant els quals han passat moltes coses a l’abocador, que els avancin els 
punts de l’ordre del dia i els facin un dossier informatiu de resum del tot el que ha passat en 
aquest anys, doncs no es veu amb cor d’aguantar una Comissió de Seguiment de l’abocador 
en la que hagin d’escoltar el que ha passat en tres anys i mig. 
Afegeix que quan ells reivindiquen aquesta comissió no és per casualitat, sinó que és la 
comissió a on poden escoltar a la Generalitat, que hi té molt a dir, doncs si la Generalitat els 
explica què passarà amb l’abocador potser si que hauran de fer un debat públic com demana el 
Sr. Masana i escoltar opinions de quines han de ser les prioritats, doncs igual que el Sr. Alcalde 
deia de tancar una escola bressol, ells no hi estan d’acord. 
 
Per acabar, adreçant-se al Sr. Martin li demana, en relació a la zona d’aparcament que s’ha fet 
al c/ del Cingle Gros, de qui és el terreny, qui ha redactat el projecte i qui ha fet el pla de 
seguretat. 
 
El Sr. Alcalde diu que allà ja s’hi aparcava. 
 
La Sra. Sánchez diu que s’ha fet una excavació molt important, i que li fa por que es pugui 
esllavissar. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquell terreny és del Sr. Roura i se li va demanar de paraula. 
 
La Sra. Sánchez diu que si hi hagués un esllavissament i una roca aixafés algun cotxe de qui 
seria la responsabilitat. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’ho miraran. 
 
La Sra. Sánchez demana que li facin arribar l’informe tècnic. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquest perill el tenen totes les cases amb les pedres del cingle. 
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Pren la paraula el Sr. Llorens qui, en relació a l’ordre del dia de la Comissió de Seguiment de 
l’Abocador, diu que ja se’ls va fer arribar amb el correu de la convocatòria, i si no recorda 
malament ,el primer punt de l’ordre del dia és informació per part de la Generalitat i per part del 
CTR. Segueix dient que, a meitat de juliol, l’ordre de la Generalitat és prou abocador, i per 
ordres explícites del Director de l’Agència de Residus es clausura precipitadament tot 
l’abocador. Però el problema que sorgeix és que a l’abocador ja no hi entrarà més material, 
però es pregunta què passa amb la matèria orgànica que genera la nau d’afi, que és la que va 
cremar l’altre dia, doncs s’acosten al que serà el darrer any de vida de l’abocador i l’Agència diu 
que no pujarà més matèria, i per tant suposa que la inquietud sorgeix del Consell Comarcal, i 
s’autoritza al CTR provisionalment per a dipositar la matèria orgànica ja tractada i amb el 
benentès que, quan es reobri, tota aquesta matèria que s’està acumulant just davant la nau 
d’afí s’haurà d’agafar i pujar dalt l’abocador. Per altra banda, pel que fa als voluminosos,   la 
Generalitat autoritza que els camions segueixin entrant fins la planta de transferència, doncs a 
partir d’aquí tots els camins estan clausurats, els camions descarreguen,hi ha personal que fa 
el tractament que es valoritza i, com que no es pot pujar a dalt de l’abocador, que es on es 
dipositava, tornen a sortir camions amb diferents destinacions segons el que portin. A partir 
d’aqui es van plantejar els problemes del personal si no hi ha activitat a l’empresa, la 
maquinària, i el dia de l’incendi calia moure les pedres per anar a apagar el foc i per això va 
tardar en arribar la primera màquina.  
 
   
Essent les 23 hores i 20 minuts, el senyor alcalde president dóna per finalitzada la sessió de la 
qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 Salvador Boada i Guàrdia  Joan Amengual i Tomé 
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