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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 26 DE 
MARÇ DE 2015 
 
 
Vacarisses, 26 de març de 2015, 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 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que abans de l’inici del Ple faran un minut de silenci en 
record de les víctimes de l’accident de l’avió Airbus-320 estavellat als Alps francesos el passat 
24 de març. 
 
 

1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 29 DE 
GENER DE 2015. 

 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a les respectiva sessió. 
 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS             
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1.2.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ  PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VACARISSES, A 
L’ÀMBIT DEL VENTAYOL, LA CREU I ALTRES NUCLIS URBAN S DE 
VACARISSES. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014, 
va acordar aprovar inicialment la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a 
l’àmbit del Ventayol, La Creu i altres nuclis urbans de Vacarisses " 

Atès que l’esmentat acord i expedient, juntament amb l’ informe de sostenibilitat ambiental , es 
varen sotmetre a informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 13.02.2014,  i al Diari Ara del dia 6.02.2014 i al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament el dia 4.02.2014 i a la pàgina Web municipal el dia 4.02.2014, per termini de 
quaranta-cinc dies hàbils,  període durant el qual no es presentaren  al·legacions . 

Atès que transcorregut el període d’informació pública foren presentades dues al·legació, una 
en data 16.04.2014, registre d’entrada 001286/2014, per la senyora Maria Angeles Rojas 
Abello, i l’altre en data 30.09.2014, registre d’entrada 003219, pel senyor Francisco Garcia 
López, en nom de l’Associació de Veïns de la Colònia Gall. 
 
En compliment de l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme , modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. (TRLU) es va  
sol·licitar informe als següents organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials,  
 
Administracions públiques afectades 
-Agència Catalana de l’Aigua 
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
-Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
-Subdirecció General de la Biodiversitat del DARPAMN 
-Direcció dels Serveis Territorials a Barcelona del DTS 
-Departament de Cultura 
-Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre 
-Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge 
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments DI 
-Autoritat del Transport Metropolità 
-Consorci Local Localret 
-Ministerio de Fomento 
 
Públic interessat 
-Ecologistes en Acció de Catalunya 
-DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
-ADENC-Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura a Catalunya. 
-Renfe  (Adif) 

-Fecsa Endesa  

 
dels quals han emès informe els següents: 
 
 Organisme Registre d'entrada Data 

1 Endesa Distribución Elèctrica,SL 000661/2014 26/02/2014 

2 Adif Administrador de Infraestructures 000873/2014 14/03/2014 

3 Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 000965/2014 24/03/2014 

4 Ministerio de Fomento 001015/2014 27/03/2014 



 3 

5 Agència Catalana de l’Aigua 001805/2014 29/05/2014 

6 Subdirecció General de Planificació Territorial i 
Paisatge 

002557/2014 21/07/2014 

7 Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona 

002752/2014 06/08/2014 

8 Departament de Cultura 004163/2014 16/12/2014 

9 Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments 

000628/2015 16/02/2015 

 
Vistos els informes lliurats pel tècnic redactor de l’instrument de planejament , els quals consten 
a l’expedient, de l’anàlisi de les al·legacions, informes sectorials i el contingut de la 
documentació aprovada inicialment, així com de justificació de les propostes que formula al 
respecte , segons el qual conclou pel que fa a  
“ 
 Interessat/da Proposta informe tècnic 

1 Maria Angeles Rojas 
Abello 

Estimar l'al·legació,  classificant en Règim de sòl no 
Urbanitzable la parcel·la situada a l'oest de l'àmbit de 
Modificació A2, degut al fort pendent que presenta, fet 
que impossibilitat la construcció de qualsevol edificació. 
 

2 Francisco Garcia López, 
en nom de l’Associació 
de Veïns de la Colònia 
Gall. 
 

Estimar l'al·legació en els següents termes: 
-Malgrat haver costejat les obres d'urbanització pel valor 
del 0,6m2/m2 d'edificabilitat neta, el règim urbanístic, 
suposa la necessitat de reservar un mínim de Sistemes 
d'Espais Lliures urbans proporcionals al sostre. La 
legislació vigent en matèria urbanística, admet però la 
possibilitat que l'increment de sostre entre el màxim 
proposat i esgotar el 0,6m2/m2, puguin ser compensats 
els Espais Lliures legals mitjançant l'aportació del seu 
valor de forma dinerària. A tal efecte es proposa mantenir 
els límits proposats de sostre i possibilitar l'augment fins 
al 0,6m2/m2, sempre i quan s'aportin les cessions 
mínimes de Zona Verda sobre l'increment en caràcter 
dinerari.   
A tal efecte el sistema de càlcul per fixar la compensació 
dinerària seguirà l'establert en la fórmula següent: 

  
 VZV(€) = 20% x St∆ x VRS 
 VRS = VM/1,4 - Cc - Cu 
On:   VZV(€) és valor dinerari de la Zona Verda 
 St∆ és augment de sostre 
 VRS és valor Residual del sòl 
 VM és Valor de Mercat 
 Cc és cost de construcció 
 Cu és cost d'urbanització 

-Es suprimeix la parcel·la 18_1 amb referència cadastral: 
8361901, propietat de l'Ajuntament de Vacarisses, de la 
relació de parcel·les existents en la Colònia Gall. 

-S'inclou en la Normativa del document que, per 
parcel·les superiors a 2.500m2, s'admet la possibilitat de 
dividir en dues edificacions, sempre i quan aquestes 
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s'implantin en terrenys planers i sense afectació d'àrees 
boscoses. 
 

Organisme 
Proposta informe tècnic 

 
Endesa Distribución Elèctrica,SL  

 
Un cop analitzat l'informe, i estudiades les seves prescripcions, s'inclouen en el document  de 
Modificació de la següent manera: 
-S'inclou en la Normativa Urbanística del document el següent article: 

Art. 22 Determinacions sobre serveis. 
Els Projectes d'Urbanització, que desenvolupin els diferents Polígons d'Actuació concretaran 
les solucions sobre les xarxes de serveis i infraestructures elèctriques, amb el grau suficient de 
detall, fent-se càrrec dels costos els promotors o en el seu defecte els propietaris interessats. 
Així mateix, en els àmbits de modificació on és planteja la reconsideració de les afectacions per 
serveis tècnics previstos, seran els promotors o en el seu defecte els propietaris interessats els 
que es facin càrrec dels costos de la variants dels serveis afectats.    
 
Adif Administrador de Infraestructures  
 
Un cop analitzat l'informe, i estudiades les seves prescripcions, s'inclouen en el document  de 
Modificació de la següent manera: 

- Es recullen en la Memòria i Normativa del document, les limitacions de la propietat en 
la Zona de Domini públic ferroviari, la Zona de protecció i la Línia límit d'edificació, així com 
la Situació acústica, de sorolls i vibracions.  Incloent l'article següent: 

Art.21(NB) Compliment de les normatives sectorials. 
Alguns dels àmbits  inclosos en el present document de modificació, es troben total o 
parcialment en àrees d'afectació de la normativa sectorial viària i ferroviària, o en àrees 
amb risc de protecció civil. Així doncs, qualsevol actuació en els àmbits de modificació 
queda supeditada al compliment de la normativa sectorial que li correspongui.  
A continuació s'indiquen les determinacions sectorials en cada matèria.  
  
Totes aquelles edificacions situades dins de les zones d'afectació de carreteres i de la 
línia fèrria (indicades en el plànol O.4-Franges de protecció de les infraestructures), 
caldrà tenir en compte a les condicions següents:  

- Les edificacions que tinguin total o parcialment parts dels seus terrenys en zones de 
protecció hauran de sol·licitar informe i/o autorització per a la realització de 
qualsevol obra o actuació a l'Administració titular de la infraestructura.    

- Els projectes constructius de totes les edificacions contingudes en zones de 
protecció, inclouran una separata que estudiï l'impacte per soroll i vibracions 
produïts pel ferrocarril i les mesures adoptades en el seu cas, per que els nivells de 
soroll i vibracions estiguin dins dels nivells admissibles per la normativa sectorial 
vigent. Aquest requisit serà exigible amb caràcter previ a l'obtenció de les 
corresponents llicències edificatòries. Així mateix, qualsevol obra que es dugui a 
terme per en la zona de domini públic i en la zona de protecció, i que tingui per 
finalitat salvaguardar paisatges o construccions o limitar el soroll provocat pel trànsit  
per les línies ferroviàries, serà costejat pels promotors de les mateixes. 

- En els terrenys situats fins a la línia límit d'edificació, queda prohibida qualsevol tipus 
d'obra d'edificació, reconstrucció o ampliació, a excepció de les que resultin 
necessàries per a la conservació i manteniment de les edificacions existents, per les 
quals es requerirà autorització a l'Administració titular de la infraestructura.    

- Als àmbits i edificacions situades entre  el límit de la zona de domini públic i de la 
línia d'edificació tant de les carreteres C-58 i C-16 com de la línia del tren, grafiades 
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en els plànols, d'acord amb el que estableix l'article 84 del Reglament General de 
Carreteres i la legislació en matèria de ferrocarril, no es poden autoritzar obres de 
consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum 
de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació o 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, 
siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que 
aquestes obres comportin no pot ser tingut en compte als afectes expropiatoris.  

 
En tots els àmbits inclosos en àrees de risc, caldrà tenir en compte les següent 
consideracions: 

- Implantar les mesures de prevenció d'incendis forestals establertes en la Llei 5/2003, 
de 22 d'abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny que la desenvolupa. 
- Elaborar un pla d'autoprotecció d'acord amb el que s'estableix al Decret 82/2010, de29 
de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centre obligats a adoptar mesures 
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures si escau. 
- La vialitat ha de permetre assegurar el pas dels vehicles d'extinció i salvament. Caldrà 
informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 
sobre les característiques de la vialitat   
- Les figures de planejament derivat que desenvolupin els àmbits proposats hauran de 
ser compatibles amb els usos permesos en les tres zones definides a l'art.6 del 
Reglament d'urbanisme: la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable en episodis 
extraordinaris.  

 
- Es representen la Zona de Domini públic ferroviari, la Zona de protecció i la Línia límit 
d'edificació, en el plànol O.2b. Així mateix, i és genera el plànol O.4-Franges de protecció de 
les infraestructures, on es grafien les diferents zones de protecció. 

 

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat  

Un cop analitzat l'informe, i estudiades les seves prescripcions:  
Es corregirà la normativa esmentada relativa  a l'apartat d'Espais i fauna protegida de l'ISA (3.1. 
Obligacions normatives. Espai fauna protegida), segons les prescripcions de l'informe. 

Ministerio de Fomento  

En data de 27 de març de 2014, té entrada en el registre de l’Ajuntament de Vacarisses amb 
número de registre 001015/2014 l'informe emès per el MINISTERIO DE FOMENTO, en relació 
a la Modificació de PGO a Ventayol/La Creu i altres nuclis urbans.  
Un cop analitzat l'informe, i estudiades les seves prescripcions, s'inclouen en el document  de 
Modificació de la següent manera: 

- S'inclou en els documents escrits, la Ley del Sector Ferroviario i el seu Reglamento, 
així com les limitacions de la propietat en els terrenys adjacents a la línia fèrria, incloent 
l'article següent en la Normativa del document: 

Art.21(NB) Compliment de les normatives sectorials. 
Alguns dels àmbits  inclosos en el present document de modificació, es troben total o 
parcialment en àrees d'afectació de la normativa sectorial viària i ferroviària, o en àrees 
amb risc de protecció civil. Així doncs, qualsevol actuació o instrument de planejament 
derivat que desenvolupi els àmbits de modificació, queda supeditat al compliment de la 
normativa sectorial que li correspongui.  
A continuació s'indiquen les determinacions sectorials en cada matèria.  
  
Totes aquelles edificacions situades dins de les zones d'afectació de carreteres i de la 
línia fèrria (indicades en el plànol O.4-Franges de protecció de les infraestructures), caldrà 
tenir en compte a les condicions següents:  
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- Les edificacions que tinguin total o parcialment parts dels seus terrenys en zones de 
protecció hauran de sol·licitar informe i/o autorització per a la realització de qualsevol 
obra o actuació a l'Administració titular de la infraestructura.    

- Els projectes constructius de totes les edificacions contingudes en zones de protecció, 
inclouran una separata que estudiï l'impacte per soroll i vibracions produïts pel 
ferrocarril i les mesures adoptades en el seu cas, per que els nivells de soroll i 
vibracions estiguin dins dels nivells admissibles per la normativa sectorial vigent. 
Aquest requisit serà exigible amb caràcter previ a l'obtenció de les corresponents 
llicències edificatòries. Així mateix, qualsevol obra que es dugui a terme per en la zona 
de domini públic i en la zona de protecció, i que tingui per finalitat salvaguardar 
paisatges o construccions o limitar el soroll provocat pel trànsit  per les línies 
ferroviàries, serà costejat pels promotors de les mateixes. 

- En els terrenys situats fins a la línia límit d'edificació, queda prohibida qualsevol tipus 
d'obra d'edificació, reconstrucció o ampliació, a excepció de les que resultin 
necessàries per a la conservació i manteniment de les edificacions existents, per les 
quals es requerirà autorització a l'Administració titular de la infraestructura.    

- Als àmbits i edificacions situades entre  el límit de la zona de domini públic i de la línia 
d'edificació tant de les carreteres C-58 i C-16 com de la línia del tren, grafiades en els 
plànols, d'acord amb el que estableix l'article 84 del Reglament General de Carreteres i 
la legislació en matèria de ferrocarril, no es poden autoritzar obres de consolidació 
d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum de l'edificació 
existent. Només es poden autoritzar obres de conservació o manteniment que no 
impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb 
l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes obres comportin no 
pot ser tingut en compte als afectes expropiatoris.  

 
En tots els àmbits inclosos en àrees de risc, caldrà tenir en compte les següent 
consideracions: 

- Implantar les mesures de prevenció d'incendis forestals establertes en la Llei 5/2003, 
de 22 d'abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny que la desenvolupa. 
- Elaborar un pla d'autoprotecció d'acord amb el que s'estableix al Decret 82/2010, de29 
de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centre obligats a adoptar mesures 
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures si escau. 
- La vialitat ha de permetre assegurar el pas dels vehicles d'extinció i salvament. Caldrà 
informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 
sobre les característiques de la vialitat   
- Les figures de planejament derivat que desenvolupin els àmbits proposats hauran de 
ser compatibles amb els usos permesos en les tres zones definides a l'art.6 del 
Reglament d'urbanisme: la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable en episodis 
extraordinaris.  

 
- S'inclou en els documents gràfics, la Ley del Sector Ferroviario i el seu Reglamento, 
generant de vell nou el plànol O.4-Franges de protecció de les infraestructures, on es 
grafien les diferents zones de protecció ferroviària, al llarg de tots els àmbits de modificació.  

- En els àmbits de MPGO, no inclouen cap terrenys ocupats per infraestructures 
ferroviàries, per tant de ser incorporats no tindrien cap vigència. 

- Es representen amb més precisió la zona de domini públic, zona de protecció i línia 
límit d'edificació en el plànol O.2b. 
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Agència Catalana de l’Aigua  

 

En data de 29 de maig de 2014, té entrada en el registre de l’Ajuntament de Vacarisses amb 
número de registre 001805/2014 l'informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua, en relació a 
la Modificació de PGO a Ventayol/La Creu i altres nuclis urbans.  
Un cop analitzat l'informe, i estudiades les seves prescripcions, s'inclouen en el document  de 
Modificació de la següent manera: 

- S'inclouen les prescripció referents a la inundabilitat, incorporant en les Normes 
Urbanístiques del document el següent article: 

Art.21(NB) Compliment de les normatives sectorials. 
Alguns dels àmbits  inclosos en el present document de modificació, es troben total o 
parcialment en àrees d'afectació de la normativa sectorial viària i ferroviària, o en àrees 
amb risc de protecció civil. Així doncs, qualsevol actuació o instrument de planejament 
derivat que desenvolupi els àmbits de modificació, queda supeditat al compliment de la 
normativa sectorial que li correspongui.  
A continuació s'indiquen les determinacions sectorials en cada matèria.  
  
Totes aquelles edificacions situades dins de les zones d'afectació de carreteres i de la 
línia fèrria (indicades en el plànol O.4-Franges de protecció de les infraestructures), caldrà 
tenir en compte a les condicions següents:  

- Les edificacions que tinguin total o parcialment parts dels seus terrenys en zones de 
protecció hauran de sol·licitar informe i/o autorització per a la realització de qualsevol 
obra o actuació a l'Administració titular de la infraestructura.    

- Els projectes constructius de totes les edificacions contingudes en zones de protecció, 
inclouran una separata que estudiï l'impacte per soroll i vibracions produïts pel 
ferrocarril i les mesures adoptades en el seu cas, per que els nivells de soroll i 
vibracions estiguin dins dels nivells admissibles per la normativa sectorial vigent. 
Aquest requisit serà exigible amb caràcter previ a l'obtenció de les corresponents 
llicències edificatòries. Així mateix, qualsevol obra que es dugui a terme per en la zona 
de domini públic i en la zona de protecció, i que tingui per finalitat salvaguardar 
paisatges o construccions o limitar el soroll provocat pel trànsit  per les línies 
ferroviàries, serà costejat pels promotors de les mateixes. 

- En els terrenys situats fins a la línia límit d'edificació, queda prohibida qualsevol tipus 
d'obra d'edificació, reconstrucció o ampliació, a excepció de les que resultin 
necessàries per a la conservació i manteniment de les edificacions existents, per les 
quals es requerirà autorització a l'Administració titular de la infraestructura.    

- Als àmbits i edificacions situades entre  el límit de la zona de domini públic i de la línia 
d'edificació tant de les carreteres C-58 i C-16 com de la línia del tren, grafiades en els 
plànols, d'acord amb el que estableix l'article 84 del Reglament General de Carreteres i 
la legislació en matèria de ferrocarril, no es poden autoritzar obres de consolidació 
d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum de l'edificació 
existent. Només es poden autoritzar obres de conservació o manteniment que no 
impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb 
l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes obres comportin no 
pot ser tingut en compte als afectes expropiatoris.  

 
En tots els àmbits inclosos en àrees de risc, caldrà tenir en compte les següent 
consideracions: 

- Implantar les mesures de prevenció d'incendis forestals establertes en la Llei 5/2003, 
de 22 d'abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny que la desenvolupa. 
- Elaborar un pla d'autoprotecció d'acord amb el que s'estableix al Decret 82/2010, de29 
de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centre obligats a adoptar mesures 
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures si escau. 
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- La vialitat ha de permetre assegurar el pas dels vehicles d'extinció i salvament. Caldrà 
informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 
sobre les característiques de la vialitat   
- Les figures de planejament derivat que desenvolupin els àmbits proposats hauran de 
ser compatibles amb els usos permesos en les tres zones definides a l'art.6 del 
Reglament d'urbanisme: la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable en episodis 
extraordinaris.  

 
 

Subdirecció General de Planificació Territorial i P aisatge  

Un cop analitzat l'informe, es conclou que no correspon a l'esmentat organisme emetre amb 
caràcter previ l'informe d'impacte i integració paisatgística que es sol·licitat. 
 

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental d e Barcelona  
 
En data de 6 d'agost de 2014, té entrada en el registre de l’Ajuntament de Vacarisses amb 
número de registre 002752/2014 l'informe emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Serveis Territorials a Barcelona. Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya, en relació a la Modificació de PGO a Ventayol/La Creu i altres nuclis 
urbans.  
Un cop analitzat l'informe, i estudiades les seves prescripcions, s'inclouen en el document  de 
Modificació de la següent manera: 

- Es dona compliment a les prescripcions establertes en els informes de l'Agència 
Catalana de l'Aigua i de Protecció Civil, incloent en la Normativa Urbanística del document 
el següent article:  

Art.21(NB) Compliment de les normatives sectorials. 
Alguns dels àmbits  inclosos en el present document de modificació, es troben total o 
parcialment en àrees d'afectació de la normativa sectorial viària i ferroviària, o en àrees 
amb risc de protecció civil. Així doncs, qualsevol actuació o instrument de planejament 
derivat que desenvolupi els àmbits de modificació, queda supeditat al compliment de la 
normativa sectorial que li correspongui.  
A continuació s'indiquen les determinacions sectorials en cada matèria.  
  
Totes aquelles edificacions situades dins de les zones d'afectació de carreteres i de la 
línia fèrria (indicades en el plànol O.4-Franges de protecció de les infraestructures), caldrà 
tenir en compte a les condicions següents:  

- Les edificacions que tinguin total o parcialment parts dels seus terrenys en zones de 
protecció hauran de sol·licitar informe i/o autorització per a la realització de qualsevol 
obra o actuació a l'Administració titular de la infraestructura.    

- Els projectes constructius de totes les edificacions contingudes en zones de protecció, 
inclouran una separata que estudiï l'impacte per soroll i vibracions produïts pel 
ferrocarril i les mesures adoptades en el seu cas, per que els nivells de soroll i 
vibracions estiguin dins dels nivells admissibles per la normativa sectorial vigent. 
Aquest requisit serà exigible amb caràcter previ a l'obtenció de les corresponents 
llicències edificatòries. Així mateix, qualsevol obra que es dugui a terme per en la zona 
de domini públic i en la zona de protecció, i que tingui per finalitat salvaguardar 
paisatges o construccions o limitar el soroll provocat pel trànsit  per les línies 
ferroviàries, serà costejat pels promotors de les mateixes. 

- En els terrenys situats fins a la línia límit d'edificació, queda prohibida qualsevol tipus 
d'obra d'edificació, reconstrucció o ampliació, a excepció de les que resultin 
necessàries per a la conservació i manteniment de les edificacions existents, per les 
quals es requerirà autorització a l'Administració titular de la infraestructura.    
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- Als àmbits i edificacions situades entre  el límit de la zona de domini públic i de la línia 
d'edificació tant de les carreteres C-58 i C-16 com de la línia del tren, grafiades en els 
plànols, d'acord amb el que estableix l'article 84 del Reglament General de Carreteres i 
la legislació en matèria de ferrocarril, no es poden autoritzar obres de consolidació 
d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum de l'edificació 
existent. Només es poden autoritzar obres de conservació o manteniment que no 
impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb 
l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes obres comportin no 
pot ser tingut en compte als afectes expropiatoris.  

 
En tots els àmbits inclosos en àrees de risc, caldrà tenir en compte les següent 
consideracions: 

- Implantar les mesures de prevenció d'incendis forestals establertes en la Llei 5/2003, 
de 22 d'abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny que la desenvolupa. 
- Elaborar un pla d'autoprotecció d'acord amb el que s'estableix al Decret 82/2010, de29 
de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centre obligats a adoptar mesures 
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures si escau. 
- La vialitat ha de permetre assegurar el pas dels vehicles d'extinció i salvament. Caldrà 
informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 
sobre les característiques de la vialitat   
- Les figures de planejament derivat que desenvolupin els àmbits proposats hauran de 
ser compatibles amb els usos permesos en les tres zones definides a l'art.6 del 
Reglament d'urbanisme: la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable en episodis 
extraordinaris.  
 

S'inclourà una Memòria Ambiental, en el següent document d'aprovació, on es valori la 
integració dels aspectes ambientals en la proposta d'ordenació. 

 

Departament de Cultura  

L’informe és favorable, sense prescripcions. 

 

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments  

L’informe és favorable, sense prescripcions.  

En compliment de l’article 85.7 del TRLU simultàniament al tràmit d’informació pública es va  
concedir audiència als ajuntaments de Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Olesa de 
Montserrat, Esparreguera, Viladecavalls, Terrassa, Rellinars i Mura ,  l’àmbit territorial dels 
quals confini amb el del municipi que és objecte del pla, dels quals ha presentat escrit 
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat , registre d’entrada núm. 001002/2014, de 26.03.2014, 
indicant que no tenen cap consideració a fer al respecte. 
 

Tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i els resultat de les consultes realitzades, 
fou redactada la Memòria Ambiental que, de conformitat amb l’establert a l’article 115.d) del 
Reglament parcial de la Llei d’urbanisme, es va trametre en data 27 d’octubre de 2014 a l’òrgan 
ambiental per tal que resolgués al respecte. 

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de 2014, 
acorda emetre informe a l’efecte de l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta del Pla, 
amb observacions que seran considerades a l’acord d’aprovació subsegüent. 
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En data 29 de gener de 2014, registre d’entrada 000295/2014 , es rep de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat , la  
Resolució , de 26 de gener de 2015, del Subdirector General d’Avaluació Ambiental  atorgant la 
conformitat a la Memòria Ambiental, condicionada a la incorporació d’unes consideracions. 

 

Atès que en els documents d’aquest instrument de planejament s’han inclòs les determinacions 
prescrites als informes sectorials dels ens consultats, segons informe del tècnic redactor del 
Pla, el qual és del tenor següent: 
 
“En data de 18 de desembre de 2014, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va informar la 
MODIFICACIÓ DE PGO A VENTAYOL/LA CREU I ALTRES NUCLIS URBANS de Vacarisses 
amb un seguit de prescripcions que el text refós presentat incorpora. 
En concret, la CUTB informa que cal: 
1.1.- Justificar l’adequació dels creixements proposats a les estratègies del PTMB.- El text refós 
incorpora en el punt 1.7.1 del Llibre II Tom I Estructura Territorial, l’anàlisi i justificació de la 
proposta en el marc del planejament vigent i les previsions de creixement moderat del PTMB. 
1.2.- Separar en dos documents tècnics separats, en el mateix expedient urbanístic identificant 
aquelles modificacions que afecten zones verdes d’aquelles que no hi estan. El document 
s’organitza amb Llibres i Toms per poder identificar les modificacions i poder mantenir 
l’estructura descriptiva i justificativa del document. 
1.3.- Justificar la innecessarietat de  la reserva de sòls destinats a equipaments. El text refós 
justifica la reducció de reserva en el punt 1.7.2 Àmbits de modificació en funció dels àmbits i 
funcionalitat que han de tenir les reserves d’aquest sistema. 
1.4.- Completar el document amb l’estudi econòmic i financer.- S’incorpora el punt 1.9 on 
s’inclou tant el càlcul de l’avaluació econòmica com la viabilitat 1.9.1 com l’informe de 
sostenibilitat econòmica punt 1.9.2. L’estudi d’avaluació econòmica per cadascuna de les 
modificacions analitza tant la situació del PGO vigent anterior a la llei com posterior a la llei. El 
document analitza també aquells àmbits de gestió que s’han eliminat el constatar, entre 
d’altres, la inviabilitat econòmica. 
1.5.- Preveure una franja de 25m respecte les edificacions dels 5 nuclis que passen a sòl urbà, 
així mateix es demana que es recapti informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments. Els plànols d’ordenació de cada nucli incorporen l’esmentada franja i 
normativament s’inclou l’obligació de mantenir-la neta. L’informe recaptat demana  un seguit 
d’observacions que han estat incorporades a les NNUU. 
1.6.- Aclarir la situació de les edificacions que han superat els 200m2 de sostre. A tal efecte, es 
redacta l’article 10.3 edificabilitat de manera següent: El sostre màxim sobre rasant per 
parcel·la correspon al legalment establert o 200m2 per a parcel·les superiors a 400m2 i 150m2 
per a les inferiors. No obstant i això, s'admet un augment de sostre per sobre dels esmentats 
anteriorment depenent de les dimensions de la parcel·la, amb un sostre màxim de 0,6m2/m2.  
1.7.- Garantir un bon accés als nuclis l’Oliva i la Farinera. El text refós incorpora l’obligació 
d’estudiar en el PU corresponent les millores necessàries a realitzar en cadascun dels 
accessos. 
1.8.- Donar condició de sòl urbà a la parcel·la existent al nucli del Pou Gran. S’incorpora un 
tram de vial que connecta amb el camí rural existent, aquesta solució resol l’accessibilitat 
demanada en l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 
1.9.- Garantir que el vial que connecta el nou equipament mantingui l’amplada prevista en el 
PAU LC2 vigent. El document justifica la innecessarietat que el vial sigui estructurant en tant 
l’equipament se situa pròxim a l’accés, per aquest raó el vial es qualifica de via cívica amb 
l’objectiu de què garanteixi el passeig en l’espai lliure central. 
1.10.- Mantenir el sostre protegit previst al Ventayol – La creu . S’incorpora el punt 1.7.5 del 
Llibre II Tom I una justificació  del manteniment de la reserva vigent. 
1.11.- Establir una agenda per l’execució dels PAU. S’incorpora el punt 1.10 Agenda d’actuació 
del pla on s’incorpora aquesta determinació. 
Així mateix s’incorporen les determinacions provinents de la memòria ambiental redactada. 
Per tot l’exposat, el text refós incorpora les prescripcions de l’informe de la CUTB.”  
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Vist que l’article 85.1 del TRLU atribueix a l'Ajuntament la competència per a  l'aprovació 
provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que 
afecten el territori d'un únic municipi.  
 
Vist que és competència del Ple l’aprovació provisional d’aquest instrument de planejament, en 
virtut del que disposa l’article 22.2c) de la Llei reguladora de les bases del règim local,  i per 
majoria absoluta en el cas del planejament general de conformitat amb l’article 47.2.ll) del 
mateix text legal. 
 
Vist que segons disposa l’article 78.a) del TRLU és competència de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme l’aprovació definitiva pel que fa a les modificacions que afecten sistemes d’espais 
lliures , i segons l’article 98.2 pel que fa a les modificacions que no afecten sistemes d’espais 
lliures és competència del conseller de Territori i Sostenibilitat. 
 
Vist que correspon als òrgans competents per a l’aprovació definitiva la presa en consideració , 
tant de l’informe de sostenibilitat ambiental com de la memòria ambiental dels plans, i en 
aquest cas la Resolució , de 26 de gener de 2015, del Subdirector General d’Avaluació 
Ambiental  , la qual haurà de fer constar en l’acord d’aprovació definitiva mitjançant una 
declaració, segons preceptua l’article 115.e) del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials  reunida el dia 16 de març va 
dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 

A C O R D S 

 

PRIMER.-  Estimar les al·legacions presentades en relació a la “Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Municipal a l’àmbit del Ventayol, La Creu i altres nuclis 
urbans de Vacarisses ",  en el termes que s’expressa a la part expositiva  i pels 
motius que s’hi exposen. 

SEGON.-  Aprovar provisionalment la“Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal a l’àmbit del Ventayol, La Creu i altres nuclis urbans de Vacarisses ", 
amb la inclusió de les determinacions prescrites als informes sectorials dels ens 
consultats i de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

TERCER.-  Comunicar  el present acord  , a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, instant-ne l’aprovació definitiva pel que fa a les modificacions que 
afecten sistemes d’espais lliures, i per tal que n’informi favorablement i n’insti 
informe de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, i sigui 
atorgada l’aprovació definitiva pel conseller de Territori i Sostenibilitat de les 
modificacions que no afecten sistemes d’espais lliures de la “Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a l’àmbit del Ventayol, La Creu i 
altres nuclis urbans de Vacarisses ", així com la presa en consideració  de 
l’informe de sostenibilitat ambiental i de la memòria ambiental del pla, a la qual 
s’ha afegit com a annex el document que  incorpora les consideracions fetes 
per la Direcció General de Polítiques Ambientals i tanmateix incorporades les 
prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 
18 de desembre de 2014,  a efectes de fer constar una declaració al respecte 
en l’acord d’aprovació definitiva , així com que se’n disposi la seva publicació al 
DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata. 

QUART.-  Trametre a la Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona  el present acord, 
adjuntant la documentació íntegra de l’expedient complet en format paper, així 
com la documentació tècnica en suport informàtic tal i com preveu l’Ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol. 
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CINQUÈ.-  Notificar aquest acord a les persones que han formulat al·legacions, fent 
constar que és un acte de tràmit no susceptible de recurs. 

SISÈ.-   Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que es tracta d’un tema que ja havia estat objecte 
d’aprovació per part del Ple, però que en la fase d’exposició al públic es van presentar algunes 
al·legacions, tal com es va informar a la Comissió Informativa de Serveis Territorials. Segueix 
dient que, com que va ser dictaminat favorablement pel Ple, ara procedeix proposar l’estimació 
de les al·legacions presentades i aprovar provisionalment la “Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Municipal a l’àmbit del Ventayol, La Creu i altres nuclis urbans de 
Vacarisses ". 

 

Intervé la Sra. Sánchez qui diu que per coherència amb el que han vingut manifestant des de 
l’inici del procediment, estant d’acord amb què s’acceptin les al·legacions tal com van 
manifestar a la comissió informativa ,doncs encara que sigui fora de termini son coses 
coherents i de sentit comú que es poden incorporar. Per altra banda, diu que respecte a 
l’aprovació del pla s’abstindran.  

 

Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que ells també s’abstenen. 

 

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

 

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

A FAVOR X X   X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS     X X     
 

 

 
1.3.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMIC A, COMERÇ I 

TURISME, D’APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ DEL C ONSORCI PER 
L’OCUPACIÓ I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL VALLÈS OCCID ENTAL. 

 
 
En data 26 de juliol de 2006 es va declarar formalment constituït el Consorci per a l’Ocupació i 
la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), creat per acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya de data 11 de juliol de 2006, i integrat en aquell moment per la 
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments dels municipis de la Comarca del Vallès Occidental, 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental, de la Diputació de Barcelona, i de les 
organitzacions patronals i sindicals de la comarca, essent els seus objectius: 1) el foment i 
desenvolupament dels programes, serveis i actuacions adreçades a millorar l’ocupabilitat i 
qualificació de les persones, l’anàlisi de la problemàtica i les necessitats en aquests àmbits, així 
com al programació, gestió, justificació i avaluació de les activitats a desenvolupar per tal de 
donar-hi resposta; 2) la promoció econòmica, el desenvolupament territorial i la millora de 
l’entorn competitiu per a les empreses i les activitats econòmiques; i 3) la cooperació de totes 
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les entitats consorciades i el suport a les entitats, empreses i institucions que hi col·laboren per 
assolir una més gran eficàcia, transparència i eficiència en el desenvolupament de les 
polítiques públiques esmentades en els punts anteriors. 

 
Des de la seva constitució, el COPEVO i les entitats d’aquest ens consorcial públic, han 
col·laborat estretament en la consecució d’aquests objectius. 

 
En atenció als canvis substancials de la normativa reguladora dels ens locals provocats per la 
Llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals aprovada enguany pel govern 
central, del projecte de Llei de governs locals de la Generalitat de Catalunya, i els que es 
puguin derivar de l’aprovació de la Llei d’Ocupació de Catalunya, que poden modificar de forma 
important l’abast, la competència i la capacitat de les diferents administracions que actualment 
intervenen en polítiques d’ocupació i promoció econòmica, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes 
del Vallès Occidental va acordar el passat mes de juliol encomanar a les gerències del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del 
Vallès Occidental (COPEVO), l’estudi d’aquests canvis socials, econòmics, organitzatius i 
legislatius, així com de les seves conseqüències a la comarca, perquè abans de la finalització 
de l’any 2014, presentin una proposta d’articulació de prestació de serveis vinculats a les 
polítiques d’ocupació i promoció econòmica de la comarca del Vallès Occidental. 
 
Complimentat l’encàrrec especificat al paràgraf anterior, en data 3 de desembre ha estat 
presentada una proposta d’articulació de prestació i continuïtat de serveis vinculats a les 
polítiques d’ocupació i promoció econòmica de la Comarca del Vallès Occidental, proposta que 
conclou: 1) que els diferents elements socioeconòmics i territorials existents reafirmen la 
necessitat de continuar impulsant i liderant des de l’administració local projectes estratègics de 
desenvolupament econòmic local al Vallès Occidental i, alhora, garantir la prestació de serveis i 
recursos al conjunt de ciutadans i empreses dels municipis de la comarca; 2) que els diferents 
elements organitzatius, jurídics i financers, requereixen un seguit de canvis institucionals que 
permetin desenvolupar aquesta tasca amb les màximes garanties jurídiques i econòmiques; 
aspectes tots dos que es proposa aconseguir mitjançant la integració dels serveis vinculats a 
les polítiques d’ocupació i promoció econòmica que actualment desenvolupa el COPEVO al 
Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
Sobre la base dels antecedents esmentats, es proposa en síntesi, i des de la perspectiva 
formal, aprovar l’assumpció per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental de les 
activitats, mitjans i personal que fins a la data d’efectes han estat exercides i adscrits al 
COPEVO i, en conseqüència, comportarà l’inici d’un procés que culminarà amb la definitiva 
dissolució del Consorci. 

 
La normativa aplicable als acords proposats i les actuacions previstes és la següent: 

 
� Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, (Disposició addicional vigèsima. Règim jurídic 

dels consorcis) 
� Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures 

de reforma administrativa. (article 14) 
� El Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 

(articles 312 a 324). 
� Estatuts del COPEVO, publicats al BOPB de data 26 de juliol de 2006, i 10 d’abril de 

2014, (article 35) 
Atenent els antecedents referits anteriorment i el que preveuen els articles 312 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i demès normativa 
concordant en l’àmbit del règim local, pel que respecta al procediment de dissolució dels 
consorcis, i atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària 
el dia 16 de gener de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament es proposa 
l’adopció dels següents 
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A C O R D S 

PRIMER.-  Aprovar inicialment la dissolució del Consorci per l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), que tindrà efectes en data 30 
d’abril de 2015, i determinar la successió universal de l’actiu i passiu i, en 
general, la reversió de tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a 
favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

 
SEGON.-  Designar la Comissió Executiva del Consorci, en tant que òrgan d’administració 

ordinària del Consorci, com òrgan liquidador. 
 

TERCER.-  Delegar al Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental per una millor coordinació del procediment, la publicació dels acords 
de l’exposició pública, que d’una manera conjunta es realitzarà durant el termini 
de trenta dies en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí 
Oficial de la Província, i  al tauler d’anuncis del Consorci. Delegar també la 
resolució de les al·legacions, si es presenten, i la seva aprovació definitiva.  

 

QUART.-  Comunicar els precedents acords al Consorci per l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental . 

 

Pren la paraula la Sra. Arrambari qui explica que atès els canvis substancials en les normatives 
provocats per la L.R.S.A.L., es proposa l’aprovació inicial de la dissolució i prestació de serveis 
vinculats a les polítiques d’ocupació i promoció econòmica que actualment gestiona el Consorci 
per  l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i que tindrà efectes a data de 30 
d’abril,amb el traspàs de competències al Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

 

Intervé la Sra. Sánchez qui diu que efectivament té a veure amb la nova llei de sostenibilitat i 
racionalització, però no només amb això, perquè darrerament ja havien abandonat el Consorci 
tant la Generalitat, com la Diputació, així com els Sindicats, per tant independentment de la llei 
no tenia massa sentit. 

 

Es sotmet a votació amb l’abstenció del PP i el vot favorable de la resta de partits. 

 

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

A FAVOR  X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS X         
 

 

1.4.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMIC A, COMERÇ I 
TURISME, D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS  ESTATUTS DEL 
CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 

 
Vist que el Consorci de Turisme del Vallès Occidental fou constituït  per a l’acompliment de les 
finalitats assenyalades en els seus estatuts, totes elles relacionades amb  la promoció  
activitats destinades a incrementar la demanda turística a la nostra comarca, fomentant  la 
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qualitat i la quantitat de seva oferta turística, per tal que  la comarca del Vallès Occidental fos 
una destinació dels mercats turístics. Per això es procurava la coordinació dels sectors 
interessats en el turisme, donar  suport a la iniciativa privada del sector, promoure i afavorir  la 
celebració de convencions, reunions i activitats anàlogues o potenciar aquells aspectes 
relacionats amb l’allotjament, la restauració, els serveis complementaris, els recursos i els 
atractius del territori i l’oferta turística de qualitat de tots ells. 
 
Vistes les determinacions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), es fa necessari l’adaptació dels Estatuts del 
Consorci de Turisme a les seves prescripcions,  atenent que els serveis que presta el Consorci 
s’emmarquen dintre de les competències pròpies dels municipis establertes a l’apartat 2.h) de 
l’article 26 de la Llei Reguladora de les Bases de Regim Local en la seva redacció donada  per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.  

Vista la llei 15/2014 de 16 de setembre, de “racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa” que afecta particularment els aspectes relacionats en la dissolució de 
consorcis.   

Vist que al mateix temps aquesta proposta incorpora a més de les necessàries adaptacions 
legals, els canvis sobrevinguts durant tot aquest temps de funcionament del Consorci.  

Vist que en el Consorci té la suficient capacitat econòmica i financera per a garantir el seu 
funcionament de manera pressupostàriament equilibrada. 

Vist que l’article 32  dels actuals  Estatuts, preveu que el cas de modificacions, es requerirà 
d’acord previ del Consell Plenari del Consorci ratificat pels òrgans components dels ens 
consorciats i es subjectarà a les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

Vist que l’adopció d’aquest acord és també competència dels Plens de les  Corporacions que 
en formen part, en virtut de l’article 52 apartat 2.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que 
aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Essent necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en virtut del 
que disposa l’article 114 apartat 3.d) de la Llei Municipal.. 

Vist el que disposa l’article 269 i següents del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i dels  articles 312 i següents del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les 
Corporacions Locals, aprovat per Decret Nº 179/1995 de 13 de juny,  respecte a la creació de 
consorcis, que és aplicable en les modificacions. 
 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 16 
de març de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels 
següents 

 

A C O R D S 

 

PRIMER.-  Aprovar inicialment  la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme  del 
Vallès Occidental. Els estatuts modificats s'acompanyen en annex. 

SEGON.-  Delegar al del Consorci de Turisme  del Vallès Occidental per una millor 
coordinació del procediment, la publicació dels acords de l’exposició pública, 
que d’una manera conjunta es realitzarà durant el termini de trenta dies en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i  
a la web del Consorci. Delegar també la resolució de les al·legacions, si es 
presenten, i la seva aprovació definitiva.  

TERCER.-  Notificar aquests acords al Consorci de Turisme del Vallès Occidental i un cop 
els Estatuts  aprovats definitivament es procedeixi per part del Consorci de 
Turisme, a la seva publicació i  al trasllat  dels acords i estatuts modificats, a la 
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Direcció General d’Administració Local, de conformitat amb l’article 313.5 del 
Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Corporacions Locals,  per a la 
corresponent modificació de la inscripció del Registre d’Entitats Locals de 
Catalunya. 

 

Pren la paraula la Sra. Arambarri qui explica que també degut a la L.R.S.A.L. els estatuts del 
Consoci de Turisme del Vallès Occidental s’han de modificar per incorporar els canvis 
substancials de funcionament del Consorci i , atès que l’adopció d’aquest acord és 
competència del Ple de tots els municipis membres del Consorci , és necessària la seva 
ratificació pel Ple. 

 

Es sotmet a votació amb l’abstenció del PP i el vot favorable de la resta de partits. 

 

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

A FAVOR  X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS  X         
 

 

 
1.5.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D ’APROVACIÓ DEFINITIVA 

DEL PROJECTE  “CAPTACIÓ D’AIGUA SUBTERRÀNIA A CAN C ÒDOL PER LA 
MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT A VACARISSES” I  D E LA RELACIÓ 
DEFINITIVA DEL BÉNS I DRETS AFECTATS  .  

 
 
Atès que el projecte d’obra municipal ordinària titulat “CAPTACIÓ D’AIGUA SUBTERRÀNIA A 
CAN CÒDOL PER LA MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT A VACARISSES”, elaborat pel 
Serveis Tècnics Municipals,  en data octubre de 2014,  amb un pressupost per a coneixement de 
l'administració de 98.075,56 euros, el qual comprèn (pressupost execució per contracta de 
94.497,56 euros ((pressupost d’execució material de 64.014,06 euros, benefici industrial 8.321,83 
euros, despeses generals 3.840,84,  seguretat i salut 1.920.42,  IVA 21% 16.400,40 euros)) i 
expropiacions 3.578,00 euros), aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió del 27 de 
novembre de 2014, així com la relació detallada de béns i drets afectats ,  a expropiar , ocupar 
temporalment o bé que són objecte de servitud de pas,  per a l’execució del projecte esmentat, 
es varen sotmetre a informació pública per període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 
18 de desembre de 2014 i el 26 de gener de 2015, mitjançant edicte al tauló d'anuncis i a la 
pàgina Web de l'Ajuntament publicat el dia 28 de novembre de 2014,  anunci inserit al Diari Ara 
del dia  8 de desembre de 2014 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de 
desembre de 2014. 
 
Que tanmateix, es practicà notificació individualitzada als titulars afectats que consten a la 
relació inicial aprovada en sessió plenària del 27 de novembre de 2014,   per tal que per llurs 
condicions d'interessats en l'expedient expropiatori  poguessin  examinar l'expedient esmentat  i 
presentar les al·legacions que consideressin oportunes,  durant el termini de 30 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública , en concret en data 19 de gener de 2015, 
mitjançant escrit registre d’entrada núm. 000147/2015, la senyora XXXXXXXXX, en nom propi i en 
representació de XXXXXX, XXXXXXXXX , formula al·legacions a l’aprovació inicial de l’esmentat 
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projecte, les quals es concreten en l’oposició de la construcció d’un pou prop de la font de Can 
Còdol i en l’afectació a béns i drets de l’heretat de Can Còdol. 
 
Atès que respecte les pretensions de les al.legants , han estat emesos informes per 
l’assessoria jurídica Bufet Garrigosa, S.L.P, en data 13 de febrer de 2015, i per l’enginyer 
Salvador Gibert Badia,en data 30 de gener de 2015,  que es transcriuen literalment en el 
mateix ordre tot seguit: 
 
Bufet Garrigosa, S.L.P 

ANTECEDENTS 

1. En data 27/11/2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment Projecte de 

“Captació d’aigua subterrània a Can Còdol per a la millora de la xarxa d’abastament 

a Vacarisses” (exp. 146/2014), elaborat pels Serveis tècnics municipals. 

• Aquest acord fou notificat a les propietàries del sòl afectat, d’acord amb la relació dels 
béns i drets prevista conforme a l’article 31 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 17 de desembre de 2014. 

• Dins del període d’al·legacions atorgat a l’efecte, les propietàries han formulat escrit 
d’al·legacions de data 15 de gener de 2015 (registre d’entrada núm. 147, de 
19/01/2015), en el qual exposen en síntesi que: 

- Oposició a la construcció d’un pou tocant prop de la font de Can Còdol 

- Afectació a béns i drets de l’heretat de Can Còdol: 

2.  SOBRE L’OPOSICIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D’UN POU TOCA NT PROP DE LA 
FONT DE CAN CÒDOL 

Afirmen les propietàries del sòl afectat pel Projecte que “molt a prop d’on es vol expropiar el 
terreny de la seva propietat per a construir-hi el pou de l’Ajuntament hi ha un altre aprofitament 
d’aigües: la font de Can Còdol, aprofitament -diuen- degudament inscrit al Registre d’Aigües de 
l’Agència Catalana de l’Aigua”. 

En aquest sentit invoquen l’article 184.1.b del Reglament de Domini Públic Hidràulic, aprovat 
per Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril. 

Segons estableix aquest precepte: 
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1. Todo aprovechamiento de aguas subterráneas distinto a los considerados en el 
artículo 52.2 de la Ley de Aguas, requiere previa concesión administrativa. La 
concesión deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

a) (...) 

b) A falta de definición en el Plan Hidrológico, la di stancia entre los nuevos 
pozos y los existentes o manantiales no podrá ser i nferior a 100 metros sin el 
permiso del titular del aprovechamiento preexistent e legalizado.  
Excepcionalmente, se podrán otorgar con cesiones a menor distancia si el 
interesado acredita la no afección a los aprovechamientos anteriores legalizados. Si, 
una vez otorgada la concesión en las condiciones señaladas en este párrafo, 
resultaren afectados los aprovechamientos anteriores, se clausurará el nuevo sin 
derecho a indemnización. 

Les interessades es reserven “tots els drets i actuacions que els pugui correspondre per tal de 
demanar el rescabalament dels danys i perjudicis que es causin al seu aprofitament, durant i 
després de les obres. Especialment per si es duu a terme una afectació en l’aiguaneix i es 
disminueix el cabal de l’aprofitament”. 

Cal posar de manifest que no resulta d’aplicació al present cas la invocació que fan les 
interessades respecte de l’article 184.1, b) del RDPH per tal d’oposar-se al pou que es preveu 
construir en els sòls objecte d’expropiació, atès que aquest precepte regula les concessions 
d’aigua per a ús privatiu. Tanmateix, en el present cas la captació d’aigua que es pretén és de 
caràcter públic, per tal de cobrir la manca d’aigua per abastament municipal a curt termini per la 
qual cosa  -sent públic l’ús que en fa l’Ajuntament-. 

En aquest sentit no li resulta aplicable al present supòsit la distància de 100 metres que preveu 
el referit precepte 

Sens perjudici de l’anterior, si fos el cas que la construcció del pou projectada causés perjudicis 
a un aprofitament preexistent degudament legalitzat procediria indemnitzar al perjudicat els 
costos necessaris per tal d’assegurar la disponibilitat dels cabals anteriorment autoritzats. 

No obstant, les interessades no han acreditat que tinguin degudament legalitzat cap 
aprofitament d’aigües a la finca Can Còdol. D’altra banda, segons consulta efectuada a 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), consta expressament comunicada a l’Ajuntament la 
manca de cap autorització per aprofitament d’aigües en aquesta finca. 

Per tot l’exposat es proposa desestimar aquesta al·legació. 

 

3.  SOBRE L’AFECTACIÓ A BÉNS I DRETS DE L’HERETAT D E CAN CÒDOL 

Les interessades al·leguen “de cara a l’expedient de fixació de la indemnització en 
l’expropiació”, diferents aspectes a valorar tals com “la classificació del sòl”, “l’explotació 
forestal i agrícola de la finca”, o la “proximitat a un camí”. 
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Tanmateix, serà en un moment posterior en el tràmit de determinació del justpreu dels béns i 
drets expropiats mitjançant peça separada, quan l’expropiat i l’Ajuntament tindran oportunitat i 
obligació de formular els seus respectius fulls d’apreuament d’acord amb el procediment previst 
als articles 24 i següents de la LEF. 

Serà en aquella peça separada de fixació del justpreu el moment adequat a tal efecte per 
examinar els perjudicis que, amb caràcter general i sense cap prova, invoquen ara 
extemporàniament les interessades.  

Per tot l’exposat es proposa desestimar aquesta al·legació. 

4.  PROPOSTA 

Es proposa DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions presentades, d’acord amb el que 
s’ha exposat” 
 
 
Salvador Gibert Badia 
 
“ Al·legació primera: Justificació de la titularitat  
 

Fa referència a la justificació de la titularitat de la finca rústica de Can Còdol. 

Resposta: 

No procedeix contestar aquesta al·legació perquè fa referència a la justificació de la titularitat 
de la finca. S'accepta la titularitat justificada. 

I. Al·legació segona: Oposició a la construcció d'u n pou prop de la font de Can Còdol  

Exposa que molt a prop d'on es vol expropiar el terreny per construir-hi el pou de l'ajuntament 
ja hi ha un altre aprofitament  d'aigües. Concretament es tracta de l’aprofitament de la font de 
Can Còdol, degudament inscrit al Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Demana que es garanteixi que el nou pou compleixi la separació mínima de 100 m. respecte 
de l’esmentada font conforme a l’article 148.1.b del Reglament del Domini Públic Hidràulic 
(Reial Decret 849/1986).  

D’altra banda es reserva els drets i actuacions per tal de demanar el rescabalament dels 
danys i perjudicis que es puguin causar a la font de Can Còdol durant i després de les obres. 
Especialment per si es duu a terme una efectació a l’aiguaneix i es disminueix el cabal de 
l’aprofitament. 

Resposta: 

Certament la separació de la font de Can Còdol respecte del punt on es vol realitzar un pou 
per abastament d’aigua a la població de Vacarisses és inferior a 100 m. La profunditat 
prevista del pou a realitzar és de 192 m. aproximadament. Hem de considerar que la font de 
Can Còdol és una deu molt superficial. Per tant cal pensar que és improbable que la 
realització del pou afecti al cabal actual de la font.  

A més, segons el Reglament del Domini Públic Hidràulic aquesta distància és d’aplicació per 
a concessions d’ús privatiu, no per a concessions d’ús públic; doncs l’article 177 de la secció 
11 relativa a “Alumbramiento y utilización de aguas subterráneas” estableix el següent: 
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Artículo 177.  

1. Se entiende por investigación de aguas subterráneas, a efectos del presente Reglamento, 
al conjunto de operaciones destinadas a determinar su existencia, incluyendo las labores de 
profundización en el terreno, de alumbramiento y de aforo de los caudales obtenidos. 

2. La investigación de aguas subterráneas requiere autorización previa del Organismo de 
cuenca, excepto para las captaciones sometidas al artículo 52.2 de la Ley de Aguas. 

3. No quedarán sometidas al régimen previsto en esta sección 11 las investigaciones de 
aguas subterráneas que lleve a cabo la Administración como parte integrante de estudios 
generales sobre acuíferos, sin perjuicio de su notificación previa al Organismo de cuenca. 

L’article 52 al qual fa referència el punt 2 anterior es refereix a la concessió de l’ús privatiu: 

Artículo 52. Formas de adquirir el derecho al uso p rivativo.  

1. El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se 
adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.  

2. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso privativo del dominio público 
hidráulico. 

Per tant, les concessions d’ús públic no estan sotmeses a l’aplicació de l’article 148.1.b del 
Reglament del Domini Públic Hidràulic i, en conseqüència, no és d’aplicació la distància dels 
100 m. 

D’altra banda l’article 60 de la Llei d’Aigües estableix la preferència en els usos de l’aigua a 
l’article següent: 

Artículo 60. Orden de preferencia de usos.  

1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de preferencia 
que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en 
cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno.  

2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en 
la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda 
según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca.  

3. A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente:  

• 1.º Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para 
industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y 
conectadas a la red municipal.  
• 2.º Regadíos y usos agrarios.  
• 3.º Usos industriales para producción de energía eléctrica.  
• 4.º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.  
• 5.º Acuicultura.  
• 6.º Usos recreativos.  
• 7.º Navegación y transporte acuático.  
• 8.º Otros aprovechamientos.  
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El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los Planes 
Hidrológicos de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso consignado 
en el apartado 1.º de la precedente enumeración.  

4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas 
de mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que 
redunden en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su calidad.  

II. Al·legació tercera: Afectació a béns i drets de  l'heretat de Can Còdol  

Indica que de cara a l'expedient de fixació de la indemnització en l'expropiació, caldrà tenir 
present els següents aspectes: 

• A) Part del terreny que es vol expropiar està classificat urbanísticament com a 
"Sistema d'infraestructura de serveis tècnics" i reclama que es valori d'acord amb 
aquesta classificació. 

• B) La limitació pèrdua de poder tramitar la concessió d'un altre aprofitament 
d'aigua en un radi de 100 metres al voltant del nou pou. Limitació imposada per 
l’article 148.1.b del Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986).  

• C) L'explotació forestal i agrícola que es duu a terme a la finca, així com 
l'existència d'un habitatge rural i una masoveria 

• D) La proximitat del terreny a un camí de primer ordre i prop del casc urbà de 
Vacarisses 

Resposta als diferents aspectes exposats: 

A) Consideració de la classificació urbanística per determinar el valor del terreny expropiat. 

El vigent Pla General d'Ordenació de Vacarisses -aprovat definitivament el 31 d'octubre de 
1984- estableix dintre de la zona que es pretén expropiar un quadrat indicatiu de 
l’emplaçament amb la clau urbanística S (sistemes), però segons l’etiqueta associada, la seva 
superfície és de 0,03 Ha.= 300 m2. 

Tota la superfície que es pretén expropiar, inclosa la del quadre indicatiu del plànol de 
planejament (que és de 0,03 Ha.= 300 m2) i que està classificada amb la clau urbanística S 
(sistemes) pertany a sòl no urbanitzable i, en conseqüència, la valoració com a sòl rústic es 
considera correcta. 

B) Certament l'expropiació comporta la possibilitat de poder tramitar la concessió d'un altre 
aprofitament d'aigua en un radi de 100 metres al voltant del nou pou. Però això seria així en el 
supòsit que al fer el nou pou per part de l'Ajuntament de Vacarisses es trobi aigua. 

De tota manera, el que subscriu suggereix que si després de realitzar el pou municipal es 
demostrés que la deu de la font de Can Còdol s’hagués vist afectada en el seu cabal, 
l’ajuntament de Vacarisses podria restituir sense cap càrrec pel titular de la concessió de la 
font la diferència del cabal disponible respecte de la situació abans de fer el nou pou. 

C) Es considera que l'explotació forestal i agrícola que es duu a terme a la finca, així com 
l'existència d'un habitatge rural i una masoveria no s'han de veure afectats per la realització 
del pou. 
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D) La situació del terreny en relació als nuclis habitats, a les vies de comunicació i altres 
aspectes ja van ser considerats per determinar el valor del sòl expropiat en la valoració 
emesa pel que subscriu en data novembre de 2014. Per calcular el valor de l'expropiació de 
domini es van seguir les determinacions del vigent Reglament de valoracions de la Llei del Sòl 
aprovat en el Real Decret 1492/2011, que entre d'altres aspectes, contempla la localització  
espaial i estableix una forma objectiva per calcular un factor global de localització que s'aplica 
sobre el valor de capitalització de la renda per determinar el valor final del sòl.   “ 

Atés que l’Agència Catalana de l’Aigua en data 5 de febrer de 2015 , registre d’entrada 000405, 
comunica la Resolució del Cap de la Demarcació Territorial de Llobregat-Foix i Tordera-Besòs, 
en relació a la petició formulada per les senyores Rosa-Maria, Virginia i Susana Viñas Trullàs 
d’inscripció d’un aprofitament d’aigües fins a 7000 m3/any, al terme municipal de Vacarisses, 
segons la qual declara la caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions de l’expedient, 
ordenant el segellament de l’aprofitament en el termini d’un mes. 
 
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. 
    
Per tant, és procedent acordar l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar, i 
declarar-ne formalment la necessitat d’ocupació, a l’efecte de l’expropiació forçosa. 
 
Atès que la interventora accidenta informa, en data 13 de març de 2015, que existeix consignación 
per a autoritzar despesa corresponent a la indemnització per un import de 3.578,00 euros , a 
càrrec de la partida pressupostària grup de programa 161 concepte 210 del pressupost vigent de 
2015 
 
Vist el que disposen els articles 235.2.d i 235.3 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya i articles  37 ,  38 i 40.1 del  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials reunida el dia 16 de març de 2015 va 
informar favorablement. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Desestimar totalment les al·legacions formulades,  en data 19 de gener de 

2015,   per la senyora xxxxxxxxxx, en nom propi i en representació de xxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx, d’acord amb els motius expressats als informes jurídic i tècnic 
transcrits a la part expositiva. 

 
SEGON.-  Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària titulat “CAPTACIÓ D’AIGUA 

SUBTERRÀNIA A CAN CÒDOL PER LA MILLORA DE LA XARXA 
D’ABASTAMENT A VACARISSES. 

 
TERCER.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació,  en compliment del 
que disposa l'article 38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, i notificar-ho als titulars de béns i drets afectats per l'execució de 
l'esmentat projecte. 

 
QUART.-  Aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats a expropiar , per a 

l’execució del projecte esmentat: 
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 Finca referència cadastral  08291A01500009 

Adreça finca Can Còdol 

Superfície expropiació 
Rústec (Agrícola - Forestal) (clau 16) de superfície 
de 1.268 m² 

Titular de la finca 

XXXXXXXX (1/3 nua propietat) 
XXXXXXXXX (1/3 nua propietat) 
XXXXXXXXXX (1/3 nua propietat) 
XXXXXXXXX (100/ usdefruit) 

Titular dret reial (domini directe) XXXXXXXXXXXXXXX 

Adreça titular XXXXXXXXXXX  (08021-Barcelona) 

Inscripció registral 
Finca 250 Inscrita al Registre de la Propietat de 
Terrassa 5  

Valoració expropiació 3.578,00 euros 

 
 
 
CINQUÈ.-  Declarar la necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la relació aprovada 

esmentada al punt anterior. 
 
SISÈ.-   Autoritzar la despesa corresponent a la indemnització que es preveu a la 

relació abans aprovada, per un import de 3.578,00 euros, amb càrrec al grup de 
programa 161 concepte 210 del pressupost vigent de 2015. 

 
SETÈ.-   Comunicar als propietaris i titulars de drets reials sobre la cosa  que s’expropia 

que, en un termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquests acords, 
poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels 
esmentats béns i drets i el termini de desallotjament, si s’escau. Si en aquest 
termini l’Ajuntament no rep cap proposta o bé l’Ajuntament rebutja les 
presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per 
avinença i continuarà el procediment expropiatori. 

 
VUITÈ.-  Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets a 

alienar,  dels si no s’aconsegueix l’avinença segons l’apartat anterior, un cop 
siguin ferms aquests acords. 

 
NOVÉ.-  Disposar que es publiquin aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, al 

tauler d’edictes i a la Web municipal i al Diari Ara, i que així mateix siguin 
notificats personalment als interessats. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui explica que es tracta de l’aprovació definitiva per poder tirar 
endavant el pou de Can Còdol  i la relació definitiva de béns i drets afectats. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups 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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1.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV,  VPV, PSC, ERC I CIU, EN 
SUPORT A L’ESPORT CATALÀ . 

 
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans necessaris per 
facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen un mandat Constitucional 
als Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel 
benestar comú.  
 
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la cultura, la 
integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el suport del món 
municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, actualment, és per a la 
nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La pràctica de 
l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a una millora de la salut i el 
benestar. L’esport és un element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix  
per mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de 
ser, i de fet són, d’interès general. 
 
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers temps 
com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes accions 
legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport català en el 
seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i la mateixa Unió de 
Federacions i el món municipal han denunciat públicament el passat 19 de març tots els 
greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les 
conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini.  
 
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions 
estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de promoció; 
la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea el paper de les federacions i 
menysté la qualitat dels professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació 
del voluntariat esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més 
de 400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat 
física al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la 
supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre que no 
ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà 
una burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc 
reportarà un augment de la recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis 
directament relacionats amb la pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin 
prestats per clubs no declarats de caràcter social, per empresaris individuals o per societats 
mercantils; l’exigència a participants en proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o 
les curses ciclistes, d’una assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per 
a la conducció de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la 
recent modificada Llei de costes, que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs 
nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns costos de 
remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la realitat dels esports 
nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i obligacions 
d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això provoca en entitats petites en 
què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que treballen de forma altruista pel 
foment de la pràctica esportiva.  
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L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, un greu 
perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer per passar a 
estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.  
 
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector esportiu 
català, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Manifestar el suport de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Vacarisses a l’esport 

català en el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que 
formen esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya. 

 
SEGON.-  Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència 

Única. 
 
TERCER.-  Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional 

dels tècnics, instructors i entrenadors federatius. 
 
QUART.-  Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket 

money en la regulació del voluntariat esportiu. 
 
CINQUÈ.-  Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de l’Impost 

de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els 
següents requisits: 

 
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no superin els 
2.000 euros anuals. 
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.” 
 
SISÈ.-   Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% 

sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques 
que practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis 
estiguin directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin 
prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter 
social. 

 
SETÈ.-   Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, 

proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 
1428/2003, de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en 
quant assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants 
en proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de 
vehicles a motor. 
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VUITÈ.-  Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels 
clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques 
esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives 
permanents a la platja. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que es tracta d’una proposta de l’Associació Catalana 
de Municipis per  donar suport a l’esport català, degut a l’atac que s’està rebent des del 
Ministeri d’Hisenda i des de Madrid a l’esport de base, i si no s’arriba a un acord ,probablement 
una quantitat important dels clubs de Catalunya desapareixeran, i per tant diu que s’ha de 
continuar lluitant per aconseguir que això no sigui una realitat. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que el Partit Popular recolzarà sempre l’esport, sigui català o no, 
però en relació a aquesta proposta els vol preguntar si creuen que l’esport ha d’estar separat 
de les obligacions que té la resta de gent, doncs precisament això és el que demanen. Segueix 
dient que hi ha qui vol fer servir l’esport amb finalitats electorals i també hi ha federacions que 
tenen els seus propis interessos. Afegeix que el que ells demanen, per exemple, és que les 
federacions justifiquin els diners públics que reben, a més saben que quan hi ha hagut 
denúncies als clubs ha estat a causa de les denúncies dels treballadors, doncs han de cotitzar 
com qualsevol altre treballador, però això no significa que canviï res respecte a l’esport de base 
on els voluntaris ho seguiran sent.    
Per altra banda diu que aquesta proposta prové de l’Associació Catalana de Municipis i de la 
Federació de Municipis de Catalunya, o sigui,  de l’àmbit socialista i de l’esquerra i de 
Convergència i Unió i partits nacionalistes, i per tant hi ha uns interessos electorals al darrera. 
Adreçant-se a la resta de regidors els hi diu que li agradaria que haguessin comentat altres 
temes, cosa que no han fet, i li agradaria saber perquè, com per exemple que cada jugador i 
membre del servei tècnic hauria d’haver pagat 10,80 € per inscriure’s a la web de l’Associació 
Catalana de Futbol ,però ha estat el Partit Popular el que va presentar al Parlament de 
Catalunya una proposta per a que això no fos així. Afegeix que tampoc han dit res sobre 
l’augment del 164 % de la quota de mutualitat, ni de l’augment de la quota per inscripció 
d’equips,  i és tot això el que fa mal als clubs modestos i en canvi no en diuen res.  Per acabar 
demana que deixin d’utilitzar políticament l’esport. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que l’argument que ha fet servir el Sr. Méndez de que la 
proposta és de l’Associació Catalana de Municipis no li val,  doncs qui fa la llei és el Partit 
Popular i per tant també la deu fer per uns interessos. 
Per altra banda diu que creu que s’intenta treure diners d’on sigui, i si es carreguen l’esport no 
els importa, perquè no sap com va a altres zones de l’estat ,però està clar que a l’esport català 
l’enfonsa, doncs per exemple, en el cas del futbol, els pares porten als nens perdent-hi diners i  
a l’entrenador se li paga el tren, etcètera,  i és tot això el que volen que passi per caixa, i no és 
pot comparar amb un esportista que guanya 10 milions d’euros l’any i li fan pagar el 60 %. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui adreçant-se al Sr. Méndez li diu que no veu cap interès electoral, sinó 
que son entitats que representen a la societat catalana per defensar l’esport, doncs en aquests 
clubs també hi  juguen nens que els seus pares voten al Partit Popular i que per tant també els 
afectarà. 
Per altra banda diu que si l’esport català dins de les seleccions espanyoles no existís, la 
bandera espanyola i l’himne nacional nomes es sentiria un 10% de les vegades, i per tant, si 
volen eliminar-los , el que necessiten és sortir d’aquí quan abans i fer la nostra. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que l’any passat ja va saltar l’alarma, i que a Vacarisses 
tenen un club molt petit d’iniciació i que per tant els afecta molt, doncs només treballen unes 
hores amb convenis de voluntariat. Segueix dient que,amb aquesta llei, hauran de tenir a 
tothom donat d’alta a la Seguretat Social, el que suposa un cost important tenint la poca 
estructura que tenen, perquè no es tenen equips de grans i per tant no hi ha ingressos. Segueix 
dient que no es tracta d’una llei política, sinó que a Vacarisses realment els afecta, doncs 
l’ajuntament gestiona indirectament el club i els pares han de pagar unes quotes importants. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui vol comentar alguns punts de la proposta, pel que fa al punt segon 
diu que la Unió de Federacions Esportives Catalanes va recolzar i va contribuir en el redactat 
de la llei, i que per tant el que cobra i posa els preus de les federacions son elles mateixes. Pel 
que fa al punt tercer, diu que s’ha debatut al Parlament i cap grup polític ha entrat cap esmena 
al respecte. En el punt quart, sobre dietes, no s’ha actuat mai, mai hi ha hagut denúncies, la 
primera va ser al 2010, quan ells no governaven. En el punt cinquè diu que totes les entitats 
sense ànim de lucre queden exemptes de l’impost de societats. En el setè punt la proposta fa 
referència al Reial Decret 1428 de 2003, per tant no potser que el greuge vingui després de 12 
anys, quan hi ha hagut altres partits i altres governs. Pel que fa al punt vuitè és evident que 
tothom ha de respectar la llei de costes. I en el darrer punt diu “instar al Congrés dels Diputats i 
al Senat a  excloure als subjectes obligats a la llei contra el blanqueig de capitals i finançament 
de terrorisme de les entitats sense ànim de lucre els interessos de les quals no superin els 
100.000 € anuals” però no estan a favor del blanqueig de capitals ni que estiguessin parlant 
d’un euro. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde torna a dir que no és en va qui presideix l’ACM i la Federació 
Catalana de Municipis, i és per tot això que hi votaran en contra. 
 
Es sotmet a votació amb el vot en contra del Partit Popular i el vot favorable de la resta de 
grups municipals. 
 
 
 
 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  X X X X X 

EN CONTRA X      

ABSTENCIONS           
 
 
 
 
1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC,  DE  SUPORT AL BANC 

D'ADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A L A GUERRA CIVIL 
 
L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa 
per identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars 
dels desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions de 
cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 
 
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a 
Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses 
comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la identificació de les 
persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones desaparegudes van 
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prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, 
cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de 
l'ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts. 
 
El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i es van 
posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, per fixar les 
mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava 
fent a d’altres països del món que han patit conflictes similars: http://dom.cat/5br. 
 
El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les 
Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va forçar per 
part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern el Banc d'ADN i la 
modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per 
una àmplia majoria. 
 
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars 
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través de 
Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt 
documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la 
identificació de persones. 
 
 
Per tot l'exposat anteriorment, es proposen els següents  
 

A C O R D S 
 
 
PRIMER.-  Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Vacarisses a la iniciativa del 

Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra 
Civil. 

 
SEGON.-  Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans i 

ciutadanes del municipi de Vacarisses amb, com a mínim les mesures: 
 

-  Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material 
audiovisual i de difusió del Banc d'ADN. 

-  L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el 
municipi de Vacarisses. 

-  La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte 
del Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts. 

-  La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar 
verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que els familiars que 
tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per 
identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar. 

 
TERCER.-  Informar d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors 
del Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del 
període 1936-1977.  

 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui llegeix els acords de la moció i explica que es tracta de fer un 
banc d’ADN, doncs encara hi ha molta gent a les cunetes, per desgràcia , i a vegades son 
foses comuns on hi ha més d’una persona enterrada i van passant els anys sense saber qui 
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son. Explica que amb aquest banc d’ADN ,creuant dades, ràpidament es pot identificar i saber 
si hi tens algun parent. Segueix dient que creu que no és cap tonteria, doncs hi ha molta gent 
enterrada a les cunetes i molts desapareguts. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que la votaran a favor per sentit comú, doncs els morts, tot i morir 
per una ideologia ens agradi o no, l’ADN no té ideologia. Per tant, si d’alguna manera es pot 
pal·liar la tristesa , els HI sembla bé.  
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que es tracta d’una moció lògica, doncs, donat que la 
tecnologia forense ha avançat moltíssim, s’ha d’aprofitar,  tot i que encara és una recerca lenta 
amb el que s’arribarà a fer. Per acabar felicita Esquerra per la moció i explica que els seus dos 
avis els té enterrats degut a la Guerra Civil, però que si no fos així, segur que li agradaria 
l’existència d’aquest banc d’ADN per poder trobar-los. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que evidentment tots han de votar a favor de la moció, doncs no 
es podrà passar full d’aquest capítol negre de l’historia d’aquest país fins que no es restableixi 
la memòria de tots i cadascun dels que van morir d’aquesta manera. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups polítics. 
 
 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS           
 
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER  DECLARAR LA FESTA 

DE LA VACA FESTA D'INTERÈS LOCAL. 
 
La “Festa de la Vaca”, començada a l'anterior legislatura, ha esdevingut la festa més 
emblemàtica de Vacarisses. Aquesta festa és l'eix vertebrador de la Festa Major Petita, una 
festa ,sigui dit de passada, que havia caigut en un fort ensopiment. 
 
Aquesta festa ha aconseguit que diverses entitats i associacions, a més de persones a títol 
individual, col•laborin entre si, fomentant d'aquesta manera la cohesió social tant necessària a 
la nostra vila. 
 
Des d'ERC creiem que té un llarg recorregut i, pensem que, amb els anys, pot esdevenir una 
festa de referència a la comarca i qui sap, si també a nivell nacional. 
 
Per treballar perquè sigui un referent a tots nivells primer ha de ser considerada com a tal a 
nivell municipal 
 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Declarar la “Festa de la Vaca” festa d'interès local, com a pas previ a demanar 

que sigui considerada d'interès comarcal. 
 
SEGON.-  L'ajuntament doni tot el suport institucional i econòmic perquè sigui un èxit. 
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TERCER.-  Iniciar els tràmits amb la Generalitat de Catalunya per tal que la Festa de la 

Vaca sigui inclosa al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya (CPFC) 
 
QUART.-  Publicar aquesta moció i els seus acords a la revista El Terme i a la web 

municipal. 
 
CINQUÈ.-  Fer arribar aquest acord a la Coordinadora de la Vaca i a totes les entitats i      

associacions de Vacarisses. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que la “Festa de la Vaca” va començar fa uns 6 o 7 
anys, durant l’anterior legislatura, i pretenia relligar la festivitat de Sant Felip Neri, donant-li un 
sentit i implicar a la llarga personatges del poble i diverses entitats i associacions, cosa que 
s’està aconseguint. Diu que a més és una festa que encara pot créixer molt més,  sempre que 
es facin alguns passos,  com projectar la festa cap a fora, declarar-la festa d’interès local,  
iniciar els tràmits amb la Generalitat per tal que la Festa de la Vaca sigui inclosa al catàleg de 
patrimoni festiu de Catalunya i,  a partir d’aquí , que es pugui fer el salt a nivell comarcal i , qui 
sap si amb els anys i l’esforç de tots,  pot ser declarada una festa nacional. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que totes les iniciatives encaminades a donar a conèixer el 
municipi tindran el seu recolzament, però vol puntualitzar que el punt segon on diu “ 
l'ajuntament doni tot el suport institucional i econòmic perquè sigui un èxit”, quan diuen “tot”, es 
pot interpretar malament i podrien demanar el que volguessin, per tant només demana que es 
canviï el redactat i es suprimeixi la paraula “tot”. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que es tracta d’una festa única a tot Catalunya i a la 
vegada és una icona que representa Vacarisses i el beneficia fent venir a gent, turisme... per 
tant aplaudeixen la moció. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui adreçant-se al Sr. Méndez li diu que fila molt prim, doncs quan 
parlen de donar tot el suport institucional es refereixen a donar el que calgui i , econòmicament 
parlant,  el que toqui, doncs un suport es dona tot o no es dona. Afegeix que s’ha de proposar 
que la Festa de la Vaca sigui un referent local i comarcal i per tant han de treballar-hi de valent. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que s’ha de donar tot el suport per aconseguir que 
s’escampi el més possible , com ha passat a d’altres municipis com Valls o Berga amb la 
Patum. 
 
Intervé el Sr. Alburquerque qui diu que l’equip de govern creu que es tracta d’una moció 
precipitada, doncs abans de declarar una festa d’interès local cal fer un estudi, muntar una 
comissió, informar, elevar a Ple... a més la Festa de la Vaca està inclosa dins la Festa Major 
Petita, per tant potser caldria enfocar-ho d’una altra manera. Pel que fa a que l’ajuntament la 
potenciï, diu que rep una subvenció de 5.000 € ,molt més que abans, i que es paguen de gust, 
doncs és una festa per tothom, per tant estan d’acord en que s’inclogui dins del catàleg de 
festes de Catalunya. Afegeix que igual que pels elements patrimonials, per conservar-los i 
catalogar-los, cal fer uns estudis previs i,  a més,  donat que es tracta de l’últim ple de la 
legislatura, sembla oportunisme polític. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que ell per oportunisme polític entén centrar la legislatura 
en els últims 4 mesos, fent exposicions, presentacions, obres...quan en 3 anys i mig no han fet 
res. Adreçant-se al Sr. Alburquerque li diu que es tracta d’ una festa que porta 7 anys 
celebrant-se, i que si ells hi han posat més diners ho troba molt bé, però el que diuen a la 
moció és molt senzill, que pensen que és una festa que ha de créixer i s’ha de declarar 
d’interès local, per tant no entén que parli d’oportunisme polític. 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que ells la votaran a favor, tot i l’estil semàntic. 
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Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que es queda molt parat amb la posada en escena, i li 
pregunta al Sr. Alburquerque quan ha costat la radio que ningú s’escolta,  ni tan sols el Ple. 
Afegeix que la gent es mou per les alegries, les festes, i si la Festa Major Petita es treu no 
passa res, en canvi si es treu la Festa de la Vaca es treu part de la identitat del poble. Pel que 
fa a la radio diu que no serveix per res i que moltes vegades ell mateix li ha dit que farien un 
programa on parlarien tots els grups polítics i s’està acabant la legislatura i no han fet res. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui sense entrar en oportunismes polítics vol demanar al Sr. 
Alburquerque quin tipus d’estudi s’hauria de fer i què hauria de concloure aquest per determinar 
o que consideressin que aquesta Festa de la Vaca s’hagués de declarar d’interès local. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que si ha de ser una festa de tots, primer, abans d’entrar una 
moció al Ple s’ha de parlar entre tots. A més a l’últim Ple de la legislatura no toca, ja que han 
tingut molt temps per parlar-ne abans, doncs també es fa la Romeria a Can Serra des de fa 25 
anys i es podria fer el mateix, per tant haurien de parlar-ne. 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui , en resposta a la Sra. Sánchez,  diu que es tracta d’una 
comissió d’experts com es va fer amb el catàleg de bens d’interès local, que fan un estudi del 
que es desprèn un informe que s’eleva a Ple i s’aprova. Afegeix que ell només demana que les 
coses es facin bé, es motivin bé, es consensuïn, es busquin solucions...i potser hi ha més 
coses a catalogar. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que li estan dient com es va fer el mapa del patrimoni i la Festa de 
la Vaca està precisament dins del mapa del patrimoni. Per tant,  ja hi ha un expert que va fer 
l’estudi i va posar gairebé 150 elements dins del mapa de patrimoni,  entre ells la Festa de la 
Vaca, i per tant un expert ja va declarar la Festa de la Vaca d’interès patrimonial per 
Vacarisses. Pel que fa al que diuen que n’hi ha d’altres de festes, està clar i , segurament dins 
del mapa de patrimoni s’hauran d’afegir altres coses que es van descuidar. Afegeix que 
aquesta moció ha entrat pel registre igual que totes les demés i que a la Junta de Portaveus els 
podrien haver dit que es volien afegir a la moció,  igual que els que van voler es van afegir a la 
de l’esport. Segueix dient que si consideren que hi ha d’altres festes o qualsevol altre cosa que 
creguin que s’ha d’afegir ell hi està d’acord, però el que ells creuen és que la Festa de la Vaca,  
amb el que implica i les entitats de tot tipus d’arreu del municipi que hi ha al darrera, 
associacions, particulars, etc.... i a més pensen que pot ser a nivell turístic una promoció 
econòmica pel municipi.  
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que, si volen, poden canviar l’encapçalament i dir que l’han 
presentat tots,  ja que el que importa és que s’aprovi,  doncs els que pensen electoralment son 
ells. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que li sorprèn que critiquin que es facin mocions l’últim 
dia. Afegeix que ella felicita a Esquerra,doncs han treballat fins l’últim dia i això els honora. Per 
altra banda, explica que a tota l’oposició els va sorprendre la inauguració de Jaume Desfar 
sobre els orígens del poble de Vacarisses, doncs van fer una magnífica presentació i un 
magnífic treball, però d’aquesta gran feina feta els regidors n’estan dolguts, doncs durant els 
vuit mesos que es va estar fent la tasca d’investigació i recull no van ser informats, sinó que 
se’n van assabentar al mateix temps que la resta de la ciutadania, el que suposa una gran falta 
de respecte.  
Pel que fa a la moció que s’està debatent la Sra. Sánchez proposa afegir acabar d’aprofundir 
en l’estudi iniciat i d’aquesta manera l’aprovarien tots i arribarien a un consens. 
 
El Sr. Masana diu que el que poden fer és afegir-s’hi tots. 
 
El Sr. Alcalde li respon que en el proper ple extraordinari podria aprovar-se , però abans han de 
parlar-ne de les aportacions i d’altres coses. 
El Sr. Masana diu que ells només demanen que es declari festa d’interès local. 
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El Sr. Alcalde respon que en aquest cas trauran la resta de punts de la moció. 
 
El Sr. Masana diu que com pot ser que no vulguin incloure el punt tercer d’inici de tràmits amb 
la Generalitat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que com que no s’ho han mirat no saben què han de fer, però amb 
aquest text no la votaran a favor. A més afegeix que per ell això de que ja està dins del catàleg 
és la primera notícia que en té, però que si li diuen que ja està al catàleg i treuen els altres 
punts hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que poden treure el “tot” del punt segon i que pel que fa a l’inici 
dels tràmits és una cosa ben senzilla. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde qui demana que es deixi sobre de la taula i que en 
parli’n pel proper ple.  
 
El Sr. Masana li respon que ell només demana que es deixi tal com està, traient el “tot” si volen 
i poden mirar-se si està dins del patrimoni, només es tracta de promocionar Vacarisses, doncs 
s’estan gastant diners en altres coses més innecessàries, però accepta que es tregui el “tot” i 
es deixi pel proper ple extraordinari amb aquesta condició.   
 
Es deixa sobre de la taula amb l’acord de tots els presents. 
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER  LA RETRANSMISSIÓ 

D'UN DEBAT ELECTORAL PER LA RÀDIO MUNICIPAL DURANT LA CAMPANYA 
ELECTORAL. 

 
 
La ràdio municipal de Vacarisses ha de tenir una voluntat d'informar a la ciutadania de tot allò 
que esdevé a la nostra vila.  
 
Atès que és una ràdio municipal i que durant la propera campanya electoral es decidirà pels 
propers quatre anys qui governa Vacarisses, des d'ERC pensem que pels nostres vilatans és 
d'interès màxim saber quines són les propostes dels diferents partits municipals que concorren 
en aquestes eleccions. 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  La ràdio municipal de Vacarisses organitzi un debat, obert a la ciutadania i 

retransmès en directe, amb els diferents candidats a l'alcaldia de Vacarisses. 
 
SEGON.-  El debat sigui moderat per un professional, aliè a la vida política de Vacarisses. 
 
TERCER.-  Que aquest debat és faci durant el període de campanya electoral de les 

eleccions municipals del 24 de maig de 2015. 
 
QUART.-  Publicar aquesta moció a la revista El Terme i a la web municipal. 
 
CINQUÈ.-  Fer arribar aquests acords a les entitats i associacions de veïns de Vacarisses. 

Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que creuen que una de les maneres de 
promocionar la ràdio és programant debats, i aprofitant que venen les eleccions 
municipals el que proposen és que es faci un debat des d’una institució pública 
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sobre les diferents opcions i els diferents partits,  no només els que estan aquí 
representats , sinó tots els que es presenten a les eleccions, indiferentment de 
que vagi al debat el cap de llista o algun altre membre del partit. Afegeix que la 
ciutadania ha de saber què pensen els diferents partits polítics, els que ja hi ha 
i els que entren nous, i que puguin debatre, doncs els partits ofereixen unes 
propostes que la gent compra amb el seu vot. Per tant quan més gent sàpiga el 
que volem,  cadascú podrà votar amb més informació i més lliurement. 

 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que el fet de debatre qualsevol tema davant de la ciutadania és 
inherent als polítics, és de sentit comú i una evidència , i per tant hi votaran a favor.  
 
El Sr. Méndez afegeix que tot el que sigui a favor de la democràcia i a favor de que els 
ciutadans es puguin expressar i escoltar als seus representants es bo per la política, pels 
ciutadans i per la societat en el seu conjunt. A més, diu que en el cas que no s’arribés a 
celebrar, proposa a la resta de partits polítics que es reuneixin i facin el debat encara que sigui 
al carrer. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que creu que és inqüestionable i que ningú que estigui 
assegut a aquesta taula pot negar,  que s’ha de fer un debat públic, polític i en un mitjà públic 
com és la ràdio, que a més s’ha de dinamitzar i donar una dimensió social que ara mateix no té, 
per tant no creu que pugui haver-hi cap argument en contra. 
 
El Sr. Alburquerque explica que la regidoria convocarà a una reunió als partits polítics existents 
i als que encara no son aquí per parlar i poder fer aquest debat d’una manera civilitzada i 
tranquil·la, pactant el lloc, que podria ser el Casal , i la forma de fer-ho. Afegeix que la Junta 
Electoral aviat els farà arribar la informació de les falques publicitàries i, si no en tenen,  les 
poden fer a l’estudi i emetre-les en funció a la llei. 
 
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           
 
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS  
 
No n’hi ha. 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 26 DE GENER DE 2015, E LS DIES 2, 9, 16 i 23 
DE FEBRER DE 2015, i ELS DIES 2, 9 i 16 DE MARÇ DE 2015. 

 
 Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha fet entrega 

de la minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 



 34 

3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA   

  
 (Alcaldia, del 14/2015, de 22/01/2015, al 84/2015, de 18/03/2015), (Medi Ambient, del 

6/2015, de 06/02/2015, al 11/2015, de 18/03/2015), (Serveis Municipals, del 14/2015, 
de 19/01/2015, al 33/2015, de 19/03/2015), (Sanitat i Consum, del 7/2015, de 
09/02/2015, al 10/2015, de 12/02/2015), (Urbanisme, del 9/2015, de 26/01/2015, al 
26/2015, de 17/03/2015), (Ensenyament, del 4/2015, de 26/01/2015, al 10/2015, de 
19/03/2015),  (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 5/2015, del 26/01/2015, al 
13/2015, de 19/03/2015), (Dones, el 1/2015, de 09/03/2015), (Seguretat Ciutadana i 
Emergències, del 2/2015, de 23/01/2015, al 12/2015, de 04/03/2015), (Cultura, del 
5/2015, de 28/01/2015, a l’11/2015, de 12/03/2015), (Indústria, Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, del 3/2015, de 27/01/2015, al 4/2015, de 10/03/15), (Esports, el 
2/2015, de 10/03/2015), (Joventut, del 2/2015, de 02/02/2015, al 4/2015, de 10/03/15), 
(Recursos Humans i Organització Administrativa, el 2/2015, del 16/03/2015), 
(Comunicació, del 3/2015, de 24/02/2015, al 4/2015, de 25/02/2015), (Mobilitat 
Territorial, l’1/2015, de 27/01/2015), (Participació Ciutadana, de l’1/2015, de 
20/02/2015, al 2/2015, de 20/02/2015), (Gent Gran, de l’1/2015, de 05/03/2015, al 
2/2015, al 18/03/2015) 

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

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL . 
 
 
4.-  INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
 
4.1.-  MANIFEST 8 DE MARÇ DE 2015 – DIA INTERNACION AL DE LES DONES “EL MÓN 

LOCAL MOU FITXA” 
 
 
Pren la paraula la Sra. Singla qui explica que el dia 8 de març, per celebrar el Dia Internacional 
de les Dones Treballadores, es va organitzar des de la regidoria de la Dona una conferència al 
Casal de la Gent Gran a càrrec de la ginecòloga Mercè Piqueras amb el lema “Pit de la dona: 
fantasies i pors” i la col·laboració d’Oncolliga. 
 
Seguidament el Sr. Llorens llegeix el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones: 
 
 
 “ Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món fem sentir 
la nostra veu per tal de recordar que la lluita per la igualtat entre els homes i les dones és una 
lluita quotidiana i constant, que ve de lluny i que encara té molt camí per recórrer. 
 
El 8 de març recordem aquelles que ens han precedit, aquelles que han lluitat pels drets bàsics 
dels que gaudim avui, dones anònimes com les treballadores de la Cotton de Nova York, les 
sufragistes de Sèneca Falls o les mestres de la 2a República. I dones que  s'han significat en  
la vida  pública, social, cultural o  política  creant referents i ampliant els horitzons i les 
oportunitats de totes: Francesca Bonnemaison, Virginia Wolf, Marie Curie, Caterina Albert (amb 
el pseudònim de Víctor Català), Maria Mercè Marçal, Margarida Xirgu, Victòria Kent, Frederica 
Montseny, Carme Karr i tantes altres. 
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Però cal seguir avançant  i consolidar les fites aconseguides en l'espai públic i en el privat, a 
casa i al carrer. I encoratjar-nos a no renunciar als drets que garanteixen les nostres llibertats, 
com el dret al propi cos. Tot just fa un any, omplíem les places i els carrers sota l'amenaça d'un 
retrocés de més de 40 anys respecte dels nostres drets reproductius i sexuals, davant la 
proposta de reforma de llei de l'avortament. Avui, la reforma està aturada i les dones podem 
decidir lliurement sobre la nostra maternitat. 
 
La nostra, dèiem, és una lluita quotidiana amb dos escenaris imprescindibles: el públic i el 
privat.  Malgrat els importants canvis que s'han produït al llarg del segle XX al nostre país, la 
situació de les dones al mercat de treball continua estant marcada per la desigualtat i per la 
doble presència de les dones. Mentre les dones s'han anat incorporant al treball productiu, a la 
feina remunerada, la major part dels homes no han assumit com a pròpies les tasques de cura 
ni les tasques de sosteniment de les llars. 
 
Recordem que el treball domèstics, el treball invisible, no remunerat i realitzat principalment per 
les dones, significa aproximadament un 40% del PIB català. 
Només si ens responsabilitzem entre totes i tots del sosteniment de la vida, de la cura dels més 
petits i dels més grans,  del treball quotidià de  totes les llars; només si trenquem la lògica de la 
plena disponibilitat laboral dels homes i de les dobles i triples jornades de les dones; només si 
repartim els temps i els treballs serà possible la igualtat entre dones i homes a la vida pública, 
a la política, al món associatiu, a l'escena cultural o al mercat de treball.  Cal fer un gir, doncs, i 
cal moure fitxa des de les nostres vides quotidianes per tal de transformar els nostres pobles i 
ciutats. 

 
Apostem doncs, des totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i des de la 
societat civil per garantir els drets bàsics de les dones i per avançar en la coeducació i la 
coresponsabilitat entre homes i dones. Apostem, totes i tots, per impulsar un canvi cultural que 
ens porti a establir unes relacions entre homes i dones lliures de violències i de dominació, 
unes relacions que ens permetin créixer en igualtat i llibertat. Comprometem-nos, doncs, i 
avancem des la complicitat cap a la construcció de pobles i ciutats més justos i solidaris.” 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que, com que es tracta de l’últim ple ordinari de la 
legislatura, vol agrair a tots els regidors i regidores de l’ajuntament, treballadors i treballadores, 
la feina feta durant aquests quatre anys. 

 
 
 

5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui, igual que el Sr. Alcalde, agraeix a regidors i treballadors la 
feina feta i afegeix que ha estat la primera legislatura en la que el Partit Popular ha tingut 
representació i estan orgullosos de la feina feta, dels encerts i dels errors, però que sempre han 
intentat donar el màxim possible i sempre en benefici del municipi. 
 
Per altra banda ,adreçant-se al Sr. Alcalde,  comenta que a l’encreuament dels carrers Garrigues 
i Segarra , el mirall per veure els vehicles que venen està trencat i per tant caldria reemplaçar-lo. 
 
El Sr. Martin respon que avui mateix han arribat els miralls i començaran a canviar-los. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Méndez qui diu que, com ja ha comentat altres vegades ,al 
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passatge de les Gardènies cantonada amb el camí del Palà, l’escala i la tanca segueixen igual. 
Afegeix que també al passatge de les Gardènies a l’alçada del número 15 van demanar que es 
fessin gestions per canviar la llum al pal de ciment i també al mateix passatge hi ha un tros de 
vorera en molt mal estat. 
 
Adreçant-se al Sr. Serna li recorda que altres vegades ja li ha demanat unes dades del 
poliesportiu i encara no li ha fet arribar, per tant li agrairia que ho fes. 
 
Per acabar diu que es van comprometre a donar informació sobre la sol·licitud de subvenció que 
va fer el Partit Popular a l’Unió Europea per les obres de La Coma, i després que s’aprovés per 
Ple i es trametés a la Generalitat per a que cursessin la sol·licitud a l’Unió Europea, la seva 
sorpresa és que la Generalitat té el tema aturat. Diu que, en varies ocasions, han preguntat com 
anava el procediment, l’última vegada el dia 24 de febrer de 2015 , i surten publicades al butlletí 
del Parlament una sèrie de preguntes en relació al tema i encara no en tenen resposta, cosa que 
troben lamentable, doncs tot i no tenir la seguretat de que l’Unió Europea ens concedís la 
subvenció , la gestió si que es podia fer i no s’esperaven que la Generalitat aturés el procediment 
i no donés resposta. 
 
 
El Sr. Martin respon que el dia 7 d’abril començaran a treballar els Plans d’Ocupació i podran 
solucionar tots aquests desperfectes, però pel que fa a la farola ho tenen malament,  doncs 
Endesa no autoritza l’utilització dels seus pals per penjar enllumenat públic per tema de 
responsabilitats. Afegeix que abans si que se’n donaven, però ara no, els ha passat el mateix a 
La Coma, peró de totes maneres s’ho aniran a mirar a veure que es pot fer. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui, en relació als ajuts de l’Unió Europea ,diu que va accedir a una 
web que permetia fer preguntes concretes i et donaven resposta també concreta i ràpida,  i van 
formular la pregunta en relació a la subvenció per les obres de La Coma i també pel Ventaiol, 
malgrat que ja sabien quina seria la resposta, doncs en les consideracions generals ja es deia 
que els ajuts per l’administració local estaven centralitzats en poblacions de més de 150.000 
habitants. Segueix dient que, efectivament aquesta va ser la resposta. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que ell podria nomenar molts municipis petits que s’han beneficiat 
d’aquests ajuts. 
 
El Sr. Llorens li respon que potser parlen de subvencions diferents doncs aquestes son 
exclusives per l’administració local. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui també dona les gràcies a treballadors, treballadores i regidors 
de l’ajuntament i vol esmentar en concret al Sr. Llorens, amb qui es pot treballar més enllà de les 
diferències polítiques, i també a la Sra. Arambarri,  a qui felicita per la feina feta. 
 
Per altra banda, adreçant-se a l’equip de govern, els demana perquè no han complert ni el 10 % 
del seu programa electoral durant la legislatura.  
 
Al Sr. Serna li pregunta si ja ha trobat les targetes que sembla ser que utilitzaven els regidors de 
l’anterior legislatura , doncs creuen que en 4 anys han tingut temps de remenar.  
 
També pregunta perquè fan les obres a final de la legislatura, doncs ho troba una presa de pèl, 
tot i que sap que tots els governs concentren una part de les seves obres al final de la legislatura, 
però concentrar l’obra de govern almenys pel que fa a Obres i Serveis en els darrers sis mesos 
es jugar amb la memòria de la gent, és voler mantenir el lloc de feina, perquè hi ha coses que 
podien haver fet abans, com demanava un senyor del Palà ,que es va cansar de venir a dir que 
les esquenes d’ase destrossen els cotxes. També, a principis de legislatura, van demanar grava 
per  l’aparcament del Xic i ara l’han asfaltat.  
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Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que si realment vol el millor per Vacarisses ha de fer les obres 
tant aviat com pugui, i no al final, doncs així és com es beneficia als ciutadans durant més temps. 
Afegeix que hi ha coses que s’han fet bé, com el reglament de participació, l’exposició sobre els 
orígens de Vacarisses... però hi ha d’altres que s’han fet molt malament ,com per exemple amb 
la ràdio, que no s’ha sabut què fer, el patrimoni no s’ha promocionat, el turisme segueix estan a 
zero, des de el primer Ple espera que la regidora de Serveis Socials respongui quines polítiques 
vol fer, potser ara és hora que li contesti quines polítiques ha fet. 
A més ,diu que es va aconseguir muntar el rebost solidari,  també a través d’una moció 
d’Esquerra , i li agradaria reivindicar la feina dels diferents partits de l’oposició, perquè han seguit 
treballant des de l’oposició presentant propostes que no son electoralistes, sinó que son per 
millorar la vila. 
 
Adreçant-se al Sr. Martin li demana si trauran un abocament de runes al camí del Pala que creu 
que son aquestes esquenes d’ase de les que parlaven. 
També diu que s’està canviant cablejat de Telefònica i, per exemple, al pontet del Sellarès, han 
deixat tot de cables i fils escampats. 
 
El Sr. Alcalde li respon que allò ho han robat. 
 
El Sr. Masana diu que ,de totes maneres, els lladres no es van endur les restes i estan allà. 
Acaba la seva intervenció desitjant molta sort a tothom. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a la concentració d’obres al final de la legislatura,diu 
que no s’ha fet expressament , sinó que ha vingut així. Pel que fa al programa electoral, hi ha 
molt a discutir sobre si han fet un 10% o no, doncs ara que estan repassant veuen que s’ha fet 
molt més,sobre un 50 %, i que tot i que no tot s’ha complert,  en son conscients.  
 
Intervé el Sr. Serna qui en relació a les targetes diu que no ha trobat res. 
 
El Sr. Masana li diu que estaria bé que ho publiqués, doncs tot allò de les targetes era mentida. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui comenta que ell no es presenta a les properes eleccions , però 
vol agrair a tothom la seva experiència al càrrec ,doncs ha estat sempre molt ben rebut per 
tothom, tant pels treballadors de l’ajuntament com pels companys regidors. A continuació llegeix 
un escrit d’agraïment. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que ja han demanat tres vegades via correu electrònic i una 
vegada per instància un power point que es va passar en una reunió del Ventaiol, i com que 
encara no el tenen tornen a demanar-lo per veure si es possible que abans de que acabi la 
legislatura en puguin disposar. 
 
El Sr. Alcalde respon que es tracta d’un documenta personal seu, doncs enlloc de fer un discurs 
fa un power point per poder explicar-se millor, per tant ,com que no es tracta d’un document de 
l’ajuntament no sap si li ha de passar o no. 
 
La Sra. Sánchez li respon que tot el que ella va fer personalment com a regidora i per tant pel 
municipi no son seves sinó del municipi, a més es tracta d’un document públic que van veure’l 
els ciutadans. 
Per altra banda diu que el seu grup municipal vol fer una valoració de la legislatura, des de les 
seves sensacions i sentiments, sense entrar a valorar l’obra de l’equip de govern,doncs saben 
que han treballat malgrat que han trobat a faltar “política”, en majúscules, encara que hi ha hagut 
molta gestió administrativa. Segueix dient que han tingut una legislatura marcada principalment 
per la manca d’ètica d’un alcalde que en plena crisi es va doblar el salari, i que ha carregat tot el 
sacrifici d’aquests anys a les esquenes dels ciutadans i que ni en els pitjors moments ha estat 
capaç de reduir un sol cèntim la seva nòmina. Per tant, un alcalde egoista i interessat que 



 38 

l’endemà de les eleccions va trair i enganyar als ciutadans que van creure en partits 
independents  pensant que eren millors que la resta. Al final està clar que el que importa en 
política son les persones i els seus valors i no pas les sigles que ens emparen. Afegeix que, en 
aquests quatre anys, han tingut la sensació que els ha segrestat la democràcia un govern 
mancat de valors personals i institucionals, un govern que els ha menyspreat i que ha utilitzat la 
desqualificació permanent del seu partit, perquè mai va tolerar que algú que no fossin ells 
pogués governar Vacarisses. Sembla que els van prendre allò que consideraven seu com si 
d’una propietat es tractés. Volen recordar, com exemple, l’indigne i vergonyós  comiat que el Sr. 
Alcalde va dedicar a l’alcalde Canongia el dia que va deixar el seu càrrec després de molts anys 
de servei al poble, fent-li retrets totalment fora de lloc i inadequats, el que denota una manera de 
ser i de fer, dons la seva supèrbia i orgull no els permetrà mai reconèixer que els altres també 
estan capacitats per governar, que son alternativa de govern i que també son representats 
escollits pel poble. Diu que les minories també mereixen respecte i que han tingut quatre grups a 
l’oposició que aplegats han representat molts ciutadans als quals indirectament també han 
maltractat i menyspreat. Segueix dient que desitgen que això no torni a passar mai més al seu 
poble, doncs no s’ho mereixen, i per tant desitgen i esperen que els propers governants que 
entrin a partir del 24 de maig siguin persones respectuoses, honestes i que representin amb 
dignitat a tothom. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que el seu egoisme i la seva cobdícia han eclipsat la seva feina 
que si que li reconeixen,  malgrat que hi discrepin. Diu que aquest és l’abisme que els separa, 
però per sort en política no tots son iguals ni actuen de la mateixa manera, doncs alguns debaten 
les idees i les defensen amb arguments i altres que no tenen arguments ataquen les persones i 
la seva tasca. Afegeix que les seves prioritats també son molt diferents de les d’ells, el que forma 
part del debat polític, que per cert sempre defugen perquè han demostrat no tenir projecte, 
arguments ni coherència. Diu que pensen que aquesta mala actitud no ha ajudat a construir el 
diàleg i la democràcia que mereix la ciutadania, doncs la revenja i rancúnia han precedit massa 
sovint els plens, i aquests son sentiments que si arriben a governar desterraran per sempre i no 
permetran que presideixin la vida política de Vacarisses, i molt menys dins de l’òrgan de màxima 
representació i respecte com és el Ple de la corporació. Per acabar, diu que Vacarisses son tots i 
totes, cadascú de tots ells,  i no només el seu govern i no només els regidors de la corporació, i 
per tant Vacarisses parlarà el proper 24 de maig i estan convençuts de que triaran honestedat i 
transparència.  
Per altra banda, diu que el Grup Municipal Socialista vol agrair la feina feta per l’alcalde, els 
regidors i regidores de la corporació, tan del govern com de l’oposició, així com als treballadors i 
treballadores municipals per la seva feina i dedicació aquests quatre anys al servei de tots. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que no sap si contestar o no, perquè és evident que qui més 
vegades s’ha aixecat del Ple i ha marxat durant aquesta legislatura ha estat ella, sobretot per 
respecte als veïns de Torreblanca, durant molt temps quan hi havia el torn de paraules del públic 
marxaven, per tant aquest és el respecte que tenen per la gent. Segueix dient que ara sembla 
que no recordin el que feien i , a més,  a l’últim ple encara l’acusaven d’unes declaracions i 
l’amenaçaven de dur-lo al jutjat, fent servir mentides... 
Per acabar diu que prefereix no seguir i que,  tal com diu ella, els veïns de Vacarisses triaran el 
dia de les eleccions.  
Adreçant-se a la Sra. Sánchez diu que el seu equip de govern ha tingut molta paciència i torna a 
dir que els qui s’han aixecat i han perdut el respecte moltes vegades a la resta de regidors han 
estat ells. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui també vol agrair el companyerisme que hi ha hagut entre els 
regidors, malgrat les diferències que a dia d’avui encara existeixen, però ell no farà com la 
regidora del Partit Socialista, doncs és un dia per acomiadar-se de tothom, inclús dels veïns que 
han assistit al ple, i no per demostrar rancúnia. 
Afegeix que han tingut una legislatura correcte, amb els companys han estat perfecte,  amb les 
diferències polítiques que han d’haver-hi entre dos partits que no son del mateix color, però vol 
agrair a la majoria el tracte que han tingut amb ells i el que tenen fins avui, però no pot dir el 
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mateix de tothom. 
També de part de Veïns per Vacarisses agraeix als treballadors que s’han deixat la pell i ha estat 
un plaer estar a l’ajuntament de Vacarisses i no se li oblidarà mai , independentment del que 
passi el proper 24 de maig. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, adreçant-se al Sr. Serna, li demana disculpes perquè ha felicitat a 
tothom menys al govern de Veïns, doncs moltes vegades han anat tots a la una, encara que 
hagin discrepat en algunes ocasions, han aportat molt a l’equip de govern i s’ha notat al carrer 
que han intentat “fer pinya”, per tant els dona les gràcies per tot. 
 
  
Essent les 21 hores i 30 minuts, el senyor alcalde president dóna per finalitzada la sessió de la qual 
estenc la present acta que signo en companyia seva. 
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     Salvador Boada i Guàrdia     Joan Amengual i Tomé 
 


