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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 24 
DE SETEMBRE DE 2015 
 
 
Vacarisses, 24 de setembre 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 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde   
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Laura Sánchez López, 2ª  tinent d’alcalde 
María Luisa Santander Aguilar, 3ª tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater 
Pere Casas i Ardanaz 
Mariana Ríos López 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Martín i Martín 
Anna Maria Singla Sangrà 
Pedro Roque Serna González 
Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
  
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 

1.1.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDIN ÀRIA CELEBRADA EL DIA 
29 DE JULIOL DE 2015 I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 DE SETEMBRE 
DE 2015. 

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

 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACI Ó DEL COMPTE 

GENERAL I COMPTE DE PATRIMONI DE L’EXERCICI DE 2014 . 
 
Atès que en data 14 de juliol del 2015 l'Alcaldia va posar a disposició de la Comissió de 
Comptes, el Compte General i Compte de Patrimoni de l’exercici 2014 a ser examinada. 
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Atès que en data 22 de juliol del 2015 reunida la Comissió de Comptes, i un cop examinats els  
comptes són informats, passen exposició pública. 
 
Atès que en data 3 d’agost del 2015 es publica en el B.O.P., que el compte General de 
l’Ajuntament de Vacarisses corresponent a l’exercici 2014, juntament amb tots els seus 
justificants, restaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze 
dies hàbils, durant i vuit mes, termini en que els interessats podran presentar reclamacions, 
correccions o observacions.   
 
Atès que no s'han produït al⋅legacions ni reclamacions al respecte durant el període 
d'exposició pública. 
 
Atès que la Comissió de Comptes va acordar que no s'informarien altre vegada si no hi havien 
reclamacions o al⋅legacions. 
 
En compliment del que disposa l’article 53 Decreto Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i de Régimen Local de Catalunya, dels articles 208 
a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Local i la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració 
local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior , reunida en sessió ordinària de data 16 de 
setembre 2015 va dictaminar favorablement, es proposa al Ple l'adopció dels següent 
 
 
     A C O R D  
 
PRIMER.-   Aprovar  el Compte General i Compte de Patrimoni corresponents a l’exercici  

2014. 
 
SEGON.-  Trametre copia al Tribunal de Comptes, en aplicació del que disposa l'article 212.5 

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

 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que el 22 de juliol es va reunir la Comissió Especial de 
Comptes a la qual se li havia lliurat prèviament, el dia 14 de juliol, el Compte General i el 
Compte de Patrimoni i un cop examinada la documentació i finalitzat el període d’exposició 
pública passen a aprovar el Compte General de l’exercici 2014, corresponent a l’anterior 
legislatura. 
 
Es sotmet a votació amb el següent resultat: 
 

 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVE NI SUBSCRIT EN 
RELACIÓ AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA MASIA MAS MIMÓ 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 
2012, va aprovar la minuta de conveni administratiu,  a subscriure entre l’Ajuntament de 
Vacarisses i  els/les senyor/res XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX i 
XXXXXXXXXXXXXXX, tots actuant en nom i interès propi i la primera també en representació 
de la societat Restaurant Mas Mimó,SL, per tal de posar fi de forma convencional al 
procediment administratiu relatiu al contracte d’arrendament de la masia Mas Mimó. 
 
El conveni fou signat per les parts en data 31 de juliol de 2012.. 
 
Atès que en virtut de l’esmentat conveni restava extingit el contracte d’arrendament de la torre 
de la Masia Mas Mimó i els baixos de la masia vella del que era titular RESTAURANT MAS 
MIMÓ, S.L. , a qui s’autoritzava a continuar ocupant provisionalment la masia Mas Mimó als 
exclusius efectes de dedicar-la a l’activitat de restauració i bar que ja tenia en funcionament, 
així com els accessos a la mateixa i els terrenys que envolten la casa, i a continuar ocupant la 
masia Mas Mimó com a habitatge habitual,  per un període transitori màxim i improrrogable de 
set anys a comptar des de l’ 1 de juny de 2012 . 
 
Atès que com a contraprestació d’aquest ús transitori i provisional RESTAURANT MAS MIMÓ, 
S.L. es comprometia a pagar mensualment a l’Ajuntament de Vacarisses un cànon de 677,97 
€, més l’I.V.A. . 
 
Vist que el Pacte Sisè del referit conveni estableix la prohibició, sense consentiment exprés i 
per escrit de l’Ajuntament, de la cessió total o parcial dels drets i obligacions assumits pels 
compareixents. 
 
Atès que RESTAURANT MAS MIMÓ, S.L. ha manifestat a l’Ajuntament de Vacarisses la seva 
voluntat de renunciar expressament a continuar ocupant la masia Mas Mimó com a habitatge 
habitual i alhora cedir l’activitat de restauració i bar que exerceix a la masia Mas Mimó, en la 
persona del Sr. Emilio Esquivel Fernández, qui a la vegada ha manifestat la seva voluntat en 
subrogar-se parcialment en els drets i obligacions derivats del conveni subscrit en el seu dia.  
 
Atès que es considera beneficiós per a l‘interès de l’Ajuntament el cessament de l’ocupació de 
la masia com habitatge, així com la recuperació de la possessió dels terrenys i construccions  
que l’envolten. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 16 
de setembre de 2015, va dictaminar favorablement l’aprovació de la minuta de conveni. 
 
Atès que l’esmentat conveni fou signat entre l’Ajuntament de Vacarisses i els afectats en data 
17 de setembre de setembre de 2015. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar el conveni administratiu subscrit , en data 17 de setembre de 2015,  

entre l’Ajuntament de Vacarisses i  els/les senyor/res XXXXX, XXXXX , XXXXX 
i XXXXX, tots actuant en nom i interès propi i la primera també en 
representació de la societat Restaurant Mas Mimó,SL, i XXXXX,  per tal 
d’autoritzar a aquest últim a subrogar-se en l’activitat de restauració i bar que 
s’exerceix a la Masia Mas Mimó, en els termes i condicions que s’estableixen a 
l’expressat conveni. 
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SEGON.-  Comunicar el present acord a els/les senyor/res XXXXX, XXXXX, XXXXX , 

XXXXX i XXXXX. 
 
Pren la paraula la Sra. Santander  qui explica que el conveni es va signar fa tres anys i mig i 
tenia una vigència de set anys, però fa uns mesos la família que portava el Restaurant Mas 
Mimó i vivien al costat, van proposar a l’ajuntament que una altra persona es fes càrrec del 
restaurant i van pactar un traspàs del restaurant, però la resta de la propietat tornaria a estar a 
càrrec l’ajuntament. Per tant els nous responsables del restaurant els propers tres anys i mig, 
fins la propera licitació, pagaran a l’ajuntament el mateix que pagava fins al moment del 
traspàs la família del Sr. XXXXXXXXXX, per tota la finca Mas Mimó. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que hi estan d’acord, creuen que és un bon conveni. 
 
El Sr. Boada pregunta si tota la ferralla que havien acumulat allà se l’enduran o correrà a 
càrrec de l’ajuntament. 
 
La Sra. Santander explica que a partir del dia 1 d’octubre, en que es farà efectiva la subrogació 
a nom del Sr. XXXXXXXXXX  ha d’estar tot net i la família tenen fins el dia 20 d’octubre per 
marxar i abandonar la vivenda. 
 
El Sr. Boada explica que allà fins i tot hi ha una barca i no s’ha reflectit enlloc del conveni que 
hagin de deixar tot els terrenys nets, igual com sí que queda clar tot el tema dels suministres. 
 
La Sra. Santander respon que els consums aniran a càrrec del Sr. XXXXXXXXXXXX. 
 
El Sr. Boada repeteix que no es refereix als consums ni als 1.100 metres que ara passa a tenir 
el nou adjudicatari de la masia, sinó als coberts plens de ferralla que ara passen a ser de 
l’ajuntament i la seva pregunta és qui haurà de treure aquesta ferralla.  
 
La Sra. Santander respon que l’acord és que l’antic adjudicatari se’n faci càrrec i de fet així ho 
està fent, per tant el 20 d’octubre allà no ha de quedar res seu. 
 
Es sotmet a votació amb el següent resultat: 

 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
   
 
1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUE RRA-AM , PSC-CP , MV-

E  , UIPV i VPV,  DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACI Ó REFUGIADA 
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA. 

 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi 
que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes 
internacionals.    
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals 
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o 
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mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï 
augmentant els propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals 
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a 
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions 
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població   
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport 
dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut 
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació 
d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb 
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin 

resposta a la situació dels refugiats. 
 

 
Per tot això, des dels Grups Municipals d’ ESQUERRA-AM , PSC-CP , MV-E,  UIPV i VPV de 
l’Ajuntament de Vacarisses, es proposa l'adopció dels acords següents: 
 
 
PRIMER.-  Instar el Govern espanyol a: 
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
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humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 
 
SEGON.-  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del 
suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
TERCER.-   Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 

municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
QUART.-   Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 

servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
CINQUÈ.-   Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 

persones sol·licitants. 
 
SISÈ.-   Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 

persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
SETÈ.-   Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 

vocació transformadora.  
 
VUITÈ.-   Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
NOVÉ.-   Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria 

de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

 
• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la ruta 
• Planificació i gestió de l’acollida  
• Acollida a Catalunya  

 
DESÈ.-   Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 

actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, 
per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i 
el Govern de l’Estat espanyol. 

 
ONSÈ.-   Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.     

 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que es tracta d’una moció conjunta que presenta tot el 
Consistori ,  que també s’està presentant a d’altres municipis de Catalunya i ve de l’Associació 
Catalana de Municipis, del Fons Català de Cooperació i de la Federació de Municipis de 
Catalunya, per donar suport als refugiats que arriben a Europa per diferents vies. Seguidament 
llegeix els acords de la moció. 
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Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que estarien molts contents de que tirés endavant tot el 
que diu a la moció. 
 
S’aprova per unanimitat del presents. 
 

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

A FAVOR 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 20 i 27 DE JULIOL DE 2 015, 3 i 31 D’AGOST 
DE 2015, i 7 i 14 DE SETEMBRE DE 2015. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern, la minuta de les quals s’ha 
entregat juntament amb la convocatòria plenària. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que s’hauria d’aclarir qui va ser el secretari a la Junta del 
dia 7 de juliol doncs hi consten dos secretaris i la del dia 14 de setembre tampoc està 
rectificada, suposa que és un error de tallar i enganxar. 
 
 El secretari diu que es una errada, tal i com diu el Sr. Boada, i que és ell qui actuava com a 
secretari.  
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 213/2015, de 23/07/2015, al 262/2015, 
de 17/09/2015), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 31/2015, de 03/08/2015, al 34/2015, 
de 14/09/2015), (Serveis Municipals, del 79/2015, de 29/07/2015, al 83/2015, de 
15/09/2015), (Sanitat i Consum, del 20/2015, de 19/08/2015, al 26/2015, de 
08/09/2015), (Urbanisme, del 65/2015, de 31/07/2015, al 75/2015, de 17/09/2015), 
(Educació, el 23/2015, de 07/09/2015), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 
33/2015, del 15/07/2015, al 41/2015, de 31/08/2015), (Cultura, Festes i Patrimoni, el 
27/2015, de 29/07/2015). 

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

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 



 8 

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que volen fer explicacions sobre algunes qüestions, entre 
elles les matriculacions a les escoles. Cedeix la paraula a la Sra. Santander. 
 
La Sra. Santander explica que durant el curs 2014-2015 es van matricular 68 nens a les 
escoles bressol i aquest any han estat 71. A l’Escola Municipal de Música hi ha 21 alumnes 
més que el darrer curs, han passat de 202 a 223. Al Pau Casals hi ha 3 nens menys, hi havia 
427 i ara n’hi ha. A Font de l’Orpina n’hi havia 341 i ara 335. A l’Institut el curs passat 375 i 
aquest 404. Segueix dient que en edat obligatòria, encara que han posat P3 i no és obligatori, 
fins a que s’acaba l’ ESO hi ha un 92% d’escolars. 
 
El Sr. Boada li demana les diferències entre les dues escoles bressol. 
 
La Sra. Santander respon que al Cuc hi ha 45 inscrits i al Xic 26. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde per informar que les obres de la C-58 tècnicament 
han començat, tot i que no es vegi moviment. Comenta que es van reunir amb els 
responsables la setmana passada i els van dir que les obres duraran uns 8 mesos direcció a 
Terrassa,  i uns 4 mesos aproximadament direcció Castellbell. Segueix dient que han acordat 
amb GISA que els vagi informant de l’evolució de les obres i així l’ajuntament podrà penjar tota 
la informació a la web per tal que els ciutadans puguin estar informats. També els van informar 
de que els talls, en el cas que siguin necessaris, es faran per la nit entre les onze i les sis del 
matí, doncs és el període de temps en el que han calculat que hi ha menys circulació de 
vehicles. La intenció és que sempre hi hagi dos carrils en funcionament, igual que s’està fent a 
la C-55 direcció Manresa. 
 
 
Per altra banda informa d’un vessament de fluorur important d’una empresa del polígon i que 
per sort , i degut a una ràpida actuació,  no ha passat res. Segueix dient que es tracta d’una 
empresa que acostuma a tenir petits accidents i que ara s’hi posaran a treballar per evitar que 
torni a passar. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta  si l’empresa no marxa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha rumors al respecte,  però no dit per la pròpia empresa. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que la primera pregunta que tenien és en relació a les 
obres de la C-58 i, com que ja ho han comentat,  només volen demanar si l’ajuntament podria 
tenir alguna conversa amb la Generalitat per a que es pogués obrir,  sobretot per a camions i 
dies de més talls,  l’autopista des de Sant Vicenç a Terrassa per apaivagar les molèsties. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que ja ho tenien previst, que en el tram de Vacarisses 
a Castellbell, malgrat que diguin que els talls seran de nit, de retencions n’hi haurà i per tant hi 
ha la possibilitat de que durant aquest temps ens permetin utilitzar l’autopista,  i ja tenien 
prevista la visita al Sr. Flores del Servei d’Infraestructures de la Direcció General de 
Transports, per tractar aquest tema de caire més polític. 
 
El Sr. Serna demana que sobretot incideixin en aquest tema. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que un dia d’aquests convocaran la Comissió de la c-58 i es 
tractaran tots aquests temes. 
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La Sra. Sánchez diu que d’aquesta manera, convocant la Comissió , la informació serà per tots 
alhora, govern , oposició, entitats, veïns... 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui ,adreçant-se a la Sra. Sánchez, li demana com es 
troben les obres de La Coma i si tenen pensat quan serà el tancament. 
 
Al Sr. Casas li demana si pot fer un balanç aproximat de les dades de la piscina, tant a nivell 
econòmic com de servei,  i també per altra banda com va la temporada del Club Esportiu, 
jugadors inscrits i quan serà l’inici de les obres del camp de futbol. 
 
Adreçant-se a la Sra. Santander li demana com està la llicencia per l’acopi provisional de 
residus del CTR i si pot informar dels episodis d’olors que hi va haver cap al 27 d’agost. 
 
Al Sr. Salame li demana sobre la data prevista d’obertura de la radio municipal. 
 
Al Sr. Alcalde li pregunta si la decisió de posar l’estelada a la rotonda va ser consensuada amb 
l’equip de govern o va ser unilateral, només d’Esquerra Republicana, i si fos així li demanen 
des de Veïns per Vacarisses que la propera vegada al menys se’ls tingui en compte per 
informar-los. Per altra banda també li demana si el rètol que s’ha col·locat sota les banderes de 
l’ajuntament ha estat consensuat, el cost que ha tingut i de quina partida han sortit els diners.  
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que l’estelada no l’ha posat l’ajuntament, per tant no 
hi ha consens en res. 
 
Intervé el Sr. Martin per dir que el canvi de la bandera s’ha de fer amb una clau que la té la 
Policia Local o bé a Secretaria. 
 
El Sr. Casas respon que va amb visos, no amb clau.  
 
El Sr. Alcalde diu que si li estant dient mentider hauran d’anar a algun lloc a desmentir-ho i 
torna a repetir que l’estelada de la rotonda no l’ha posat l’equip de govern, i que ell no té 
perquè enganyar ningú, doncs no tindria cap mena de problema en dir-ho si haguessin estat 
ells, però no ha estat així. 
El rètol de sota les banderes si que està consensuat i no ha suposat cap cost per l’ajuntament, 
per tant no ha sortit de cap partida. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui en relació a les obres de La Coma explica que pel que fa purament 
a la feina de l’empresa ja està finalitzada, només queden alguns detalls que també van a cost 
de l’obra però que no estan dins del pressupost inicial. Segueix dient que a 28 de juliol els 
tècnics li van facilitar unes dades que deien que hi havia fora de consignació un import de 
59.288 € ,que previsiblement s’incrementaran entre 12 i 15.000 € més. Per acabar diu que 
quan estigui tot fet, tancat i aclarit, faran una reunió informativa monogràfica amb tota la 
Corporació, i una altra amb posterioritat amb l’Associació de Veïns, i finalment amb tots els 
veïns. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui li demana qui es farà càrrec del sobrecost. 
 
La Sra. Sánchez respon que en funció de l’import decidiran quina part assumeix l’ajuntament i 
quina no, però ara han d’esperar a veure què passa. 
 
Intervé la Sra. Santander qui,  en relació a l’acopi provisional de l’abocador,  informa que el 18 
de juliol finalitzava el permís de la cel·la d’inertitzats, i explica que han tingut dues reunions 
amb el Sr. Simó, i una altra amb el Sr. Tost, Director General de l’ARC, perquè acabin d’aclarir 
què faran, doncs hi ha pendent un permís d’impacte mediambiental i és l’Agència de Residus 
la que ha de decidir-ho. Segueix dient que nosaltres,  el que han de controlar legalment ,és 



 10 

que les cotes es mantinguin i,  esperen que en breu, a l’octubre o novembre,  els diguin alguna 
cosa. Pel que fa a les pudors diu que, tal com li va respondre per mail al mes d’agost, hi va 
haver unes incidències puntuals, menys que l’any anterior, i s’ofereix a fer-li arribar aquestes. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui , en relació a la piscina,  diu que el balanç econòmic no el té a 
mà, però que ja li farà arribar com vulgui, per escrit o durant el proper Ple. Pel que fa a 
l’assistència diu que ha estat superior, però no pot donar-li números exactes. Explica que no hi 
ha hagut cap incident destacable, algú que s’ha fet mal, però res greu. 
En relació al Club Esportiu diu que hi ha uns 106 inscrits, però que aquests dies hi ha hagut 
noves inscripcions, per tant la xifra pot variar una mica. 
Pel que fa al camp de futbol diu que s’hi està treballant però encara no pot dir res, i que a 
mesura que tingui informació l’anirà facilitant. 
 
 
Intervé el Sr. Salame qui, en relació a la ràdio, diu que com ja sap hi ha un procés obert on 
tothom pot oferir la seva col·laboració, falta completar una mica més la graella, falten tècnics 
de so i , sobretot,  després responsabilitzar algú perquè el dia que falli no quedi penjada , com 
va passar després de les eleccions municipals. Per acabar diu que s’hi està treballant però que 
encara no tenen un termini. 
 
Pren la paraula el Sr.Garrido qui,  adreçant-se al Sr. Alcalde,  li demana si va ser l’equip de 
govern qui va decidir treure la bandera. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ho va decidir ell mateix. 
 
El Sr. Garrido diu que a la placa hi consta que és l’ajuntament qui ha decidit tornar-la a hissar 
per imperatiu legal, i el que vol dir és que creu que l’ajuntament son tots, però no té res a dir, ni 
a favor ni en contra, i que no es vol decantar sobre si li agrada molt o poc aquesta bandera. 
 
El Sr. Alcalde diu que a ell no li agrada gens, però que no entén la pregunta.  
 
El Sr. Garrido li respon que la placa diu que “ aquest Ajuntament ha decidit per imperatiu 
legal...”, però l’ajuntament no ho fa per imperatiu legal, sinó perquè l’ha de tenir, per tant la 
placa pot estar mal feta. 
 
El Sr. Alcalde li respon si sap què vol dir “per imperatiu legal”. 
 
El Sr. Garrido diu que l’ajuntament son tots els regidors, i per tant no s’entén que per una 
decisió de l’alcalde hi posi això a la placa,  i que ell hi hagués posat una altra cosa. 
 
El Sr. Alcalde respon que, potser no legítimament, però quan es fa una comunicació d’alguna 
cosa on sigui es fa com a “ajuntament”, com a institució, no com a equip de govern. 
 
El Sr. Garrido diu que com a mínim els hauria d’haver informat. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui,  en relació a les comissions, es va dir que a l’agost no n’hi 
hauria, per tant li agradaria saber si el Sr. Salame va cobrar per anar a les comissions del mes 
d’agost. 
 
La Sra. Ríos respon que no, que no les han cobrat ni el Sr. Salame ni ella mateixa. 
 
 
Per altra banda el Sr. Boada diu que la setmana passada volien entrar una moció per La Coma 
i a Secretaria els van informar que podien entrar-la per correu electrònic, com s’havia fet fins 
ara, fins a les dues del migdia del dissabte, i així ho van fer, però el Sr. Alcalde no va incloure-
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la en l’ordre del dia. Per tant ,creu que si en aquests quatre anys s’han presentat mocions en 
dissabte, el més lògic és que s’hagués acceptat aquesta moció, i si s’han canviat els criteris 
haurien d’haver avisat. Segueix dient que ja sap que el ROM diu que s’han d’entrar en 
divendres i és el que faran a partir d’ara, però no és encertat que si la darrera legislatura s’han 
entrat mocions en dissabte ara no s’acceptin, quan la cap de Secretaria els va informar del 
termini. Per acabar diu que de totes maneres la llegiran. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui vol aclarir que ni Esquerra Republicana ni el Partit dels Socialistes va 
entrar cap moció en dissabte durant la passada legislatura, i a més Esquerra fa deu anys que 
no n’entra cap en dissabte perquè el Sr. Boada un dia va dir que el ROM deia fins divendres. 
Segueix dient que creu que, com a equip de govern,  tenen dret a prendre les seves pròpies 
decisions i per tant respectar que el termini finalitza el divendres. Per acabar diu que pot llegir 
la moció, però li demana quina és la pregunta. 
 
El Sr. Boada li respon que la pregunta la faran com a moció i que hauran de respondre la 
pregunta de la moció. 
 
El Sr. Martin llegeix la moció que diu així: 
 
“El Ple del 30 de gener de 2014,  va aprovar el pressupost de l’exercici 2014 per un import de 
8.521.000,00 euros, en el capítol d’inversions d’aquest any i figurava l’import de 151.600,00 
euros com aportació del 10% de l’Ajuntament pel “PROJECTE DE XARXA DE 
CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LA COMA DE VACARISSES”.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió extraordinària celebrada el 5 de setembre de 
2014, va acordar l’adjudicació del contracte d’obres corresponents al “PROJECTE DE XARXA 
DE CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LA COMA DE VACARISSES” a 
l’empresa GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA), 
pel preu cert de 586.967,62 euros més IVA (al tipus del 21%) de 123.263,20 euros, a executar 
d’acord amb el projecte redactat per IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERA,SL, aprovat 
definitivament el dia 12 de maig de 2014, aquesta oferta representava un 44,70% de baixa del 
cost del projecte pels veïns. 
 
Aquesta baixa del 44.70% també suposava un estalvi aproximat d’uns 60.000 euros, de 
l’aportació del 10% inicial de l’Ajuntament. 
 
Atès, que es va aprovar la liquidació del pressupost de l'any 2014, amb un romanent líquid de 
tresoreria de 818.699,05 euros en aquest import hi estava inclòs l’estalvi de 60.000 euros, 
aproximadament, per la baixa feta per l’empresa adjudicatària. 
 
Atès, que el ple del 29 de juliol de 2015 es va aprovar l’expedient de modificacions de crèdit 
per un import de 327.299,58 euros, actualment es disposa d’un romanent líquid de tresoreria 
de 491.399,47 euros, disponible i no afectat. 
 
Atès, que la nostra voluntat, és que els veïns de La Coma, no hagin d'assumir cap increment 
en el cost de les obres en moments de greu crisi econòmica, que afecta malauradament a 
moltes famílies, i després del grandíssim esforç econòmic, que ja han assumit els veïns, per 
tirar endavant aquestes obres. 
 
Atès, que membres de l’actual equip de govern, ja van demanar en el seu moment, que es fes 
una aportació econòmica més gran, en el projecte d’obres de la Coma en benefici dels veïns. 
 
Atès, que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, el finançament es pot realitzar 
a càrrec del romanent de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals 
previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul•lacions o baixes de crèdits de despeses 
d’altres partides no compromesos en el pressupost vigent. 
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Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal d’UIPV demana al ple de la corporació, 
l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
PRIMER-. Que es destini la quantitat econòmica necessària, per poder assumir la possible 
desviació de les obres, per part de l’Ajuntament de Vacarisses, mitjançant modificació de crèdit 
del romanent líquid de tresoreria que hi ha disponible i no afectat, per sufragar el possible 
increment dels costos de les obres del projecte de La Coma, evitant que el sobrecost recaigui 
amb els veïns afectats. 
 
 
SEGON-. Traslladar i informar per escrit l’acord de la moció, amb la màxima celeritat a 
l’Associació de Veïns de la Coma i a tots els propietaris i propietàries, afectats per les obres.” 
 
Un cop acabada de llegir la moció el Sr. Martin diu que la pregunta és si hi ha voluntat política 
de que l’ajuntament assumeixi aquest cost. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui adreçant-se a la regidora de Medi Ambient en relació a l’acopi 
provisional de residus que s’està fent a l’abocador, estan amb “el cul a l’aire”, doncs a partir del 
tancament l’ARC dona un any de termini per a que es resolgui la llicència per a la modificació 
del vas per poder tirar els residus, i es dona un any per a que es posin residus provisionalment 
en uns terrenys determinats,   termini que ha finalitzat el 18 de juliol, per tant ara els residus del 
CTR se’ls han d’endur on vulguin però aquí no hi ha llicència, i per tant no s’hauria d’acceptar 
que tiressin residus on no es pot fer. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui , en relació a la radio, diu que entén que l’aturessin per canviar el 
format, però estan incomplint un acord de Ple, doncs els Plens no s’estan retransmeten i 
Esquerra Republicana va aprovar conjuntament amb la resta de regidors que els plens 
s’havien de retransmetre,  i ho estan incomplint, per tant volen saber perquè. 
 
El Sr. Gibert segueix la seva intervenció i adreçant-se a la regidora d’Ensenyament li demana 
quants alumnes amb necessitats especials hi ha als centres educatius per aquest curs 2015-
2016 i de quants monitors de necessitats educatives especials s’està fent càrrec l’ajuntament. 
Per altra banda, li demana què ha passat amb el personal de les escoles bressol, si en sobra, 
si hi ha reubicació i on s’han reubicat. També volen saber quantes beques de menjador s’han 
atorgat a través del Consell Comarcal, quantes s’han concedit pel 100% i quantes al 50%, i 
també quantes n’ha donat l’empresa Més Més Eficiència Social en compliment de la proposta 
de millora del projecte amb que es va comprometre amb l’ajuntament a l’hora de fer la licitació, 
i que l’any passat se’n van beneficiar moltes famílies. 
 
Adreçant-se al regidor de Cultura, i en relació a l’Onze de Setembre, explica que la Diada 
d’aquest any ha tingut una transcendència excepcional  pel futur de Catalunya, en canvi a 
Vacarisses han vist, amb molta tristesa i preocupació, com els actes eren realment pobres amb 
molt poca participació, poca concurrència i sense gairebé cap contingut institucional. Afegeix 
que voldrien saber per quin motiu s’han carregat l’acte d’ofrena a la senyera que feia 4 anys 
que s’estava fent i que era molt encertat, molt ben acceptat per la majoria d’entitats i veïns de 
Vacarisses i que s’havia aconseguit consolidar com a acte institucional com a la gran majoria 
de municipis, i en canvi es van limitar a fer la simple ballada de l’Esbart, que ja es feia també 
abans, i a la lectura del manifest.   
 
Per altra banda, adreçant-se a la regidora d’Hisenda o al regidor de Comunicació, diu que 
després de 100 dies de govern que ja porten, l’equip de govern no ha publicat a cap mitjà de 
comunicació les retribucions i els sous dels càrrecs electes, i per tant volen saber perquè han 
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negat aquesta informació, doncs quan ells van començar a governar van publicar-ho al primer 
Terme i, en canvi, ara que l’Alcalde en el seu discurs d’investidura va dir que volia un 
ajuntament transparent i amb parets de vidre,  no ho fan, per tant comencen molt malament, 
doncs és molt important per la població saber els sous dels regidors, també els de l’oposició. 
 
En relació a la bandera espanyola,  explica que suposa que arrel d’una denúncia d’algú, la 
Subdelegació del Govern els va obligar, igual que havien fet amb ells, a tornar a hissar-la. 
 
El Sr. Alcalde l’interromp per dir-li que a l’anterior equip de govern no els van obligar. 
El Sr. Gibert respon que està equivocat, que a ells també els van obligar, no la van posar 
perquè volguessin. Afegeix que volen saber perquè el Sr. Alcalde no ha desacatat aquesta 
ordre, després de les declaracions públiques que va fer quan estava a l’oposició, sobre si es 
tractava d’una nova agressió i d’una imposició que es feia per la força i  va demanar a l’anterior 
alcalde que desacatés l’ ordre, donant compliment i coherència a la demanda que ell mateix va 
fer al novembre de 2013. 
 
Per acabar vol fer un prec en relació al tema de la moció, i adreçant-se al Sr. Alcalde i al Sr. 
Secretari, els diu que no és de rebut que un partit que ha trucat a Secretaria de l’ajuntament 
per preguntar quina es la data límit per presentar una moció i se’l hi diu que el dissabte, 
després aquesta moció no sigui acceptada per l’alcalde per estar fora de termini. A aquest 
respecte diu que el que s’hauria d’haver fet es acceptar-la i establir el límit del divendres a 
partir del següent ple, una vegada fet l’advertiment de que aquest serà el dia límit. Comenta 
que no comencen be i que aixó no es precisament una mostra de transparència.  
 
El Sr. Alcalde l’interromp per dir-li que aquest tema ja està aclarit. 
 
El Sr. Gibert li diu que ell pot preguntar el que vulgui. 
 
El Sr. Alcalde respon que efectivament pot preguntar el que vulgui però que el portaveu del 
seu partit ja ho ha fet. 
 
El Sr. Gibert diu que vol tornar-ho a preguntar, doncs si ell el dia abans demana a la Cap de 
Secretaria el termini per presentar mocions i aquesta li diu que fins dissabte a dos quarts de 
dues, s’està cometent un error, doncs que un funcionari de secretaria digui que sí i l’alcalde 
digui que no és lamentable. Afegeix que si realment s’ha de complir el ROM, els haurien 
d’haver deixat entrar aquesta moció perquè hi ha hagut una errada d’una funcionaria, 
reconegut per ella mateixa. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui en relació a la moció sobre les obres diu que la debatran 
com a tal durant el proper ple del mes d’octubre, però en tot cas la informació és la mateixa 
que ha donat a Veïns per Vacarisses, i la voluntat política és la d’assumir una part dels costos, 
però encara no han parlat de quina fins que no tinguin la informació. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que el que els han transmès els veïns és que l’ajuntament no vol 
assumir res.  
 
La Sra. Sanchez respon que no sap qui li ha transmès això perquè ells en cap moment ho han 
dit, sinó que sempre han mantingut que havien d’esperar al tancament i a partir d’aquí 
decidirien quina part podria assumir l’ajuntament. Afegeix que ella ha parlat amb els 
representants veïnals i això és el que els ha dit, però desconeix que es diu al carrer. 
 
Torna a intervenir el Sr. Boada qui explica que els ha arribat que aquests diners no estaven 
consignats i per això no es pagarien. 
 
La Sra. Sánchez diu que realment els diners no estan consignats, però ja prendran la decisió, i 
que en cap moment han dit que no assumiran res.  
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Intervé el Sr. Alcalde qui diu que a ell mateix també li han dit que el Sr. Boada no ho volia 
pagar, a més ell creu que si hagués volgut fer-ho ho hagués consignat.  
  
El Sr. Boada diu que fins i tot ho deia al seu programa electoral i van dir-ho a una assemblea a 
La Coma, a més no és podia consignar. 
 
El Sr. Alcalde respon que es podia fer aproximadament, doncs el Sr. Boada sabia els números. 
Afegeix que com ha dit la regidora d’Obres i Serveis, escoltaran als veïns i assumiran una part, 
però no troba lícit que el Sr. Boada decideixi que s’ha de fer amb el romanent. Afegeix que 
també hi havia 200.000 € que no es van pressupostar per pagar un crèdit i es va fer del 
romanent. 
 
El Sr. Boada respon que si es va fer és perquè la interventora ho va autoritzar.  
 
Per altra banda el Sr. Boada diu que li preocupa molt el tema de l’abocador. 
 
El Sr. Alcalde li demana com és que tenia pressupostat fins a final d’any si ja sabien que 
s’havia de tancar el 18 de juliol. 
 
El Sr. Boada respon que això estava malament, i que hi ha uns ingressos de 800.000 € que no 
hi seran. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Boada li explica a la regidora de Medi Ambient que el termini de la 
llicencia era el 18 de juliol, però en canvi va pressupostar ingressos fins a final d’any, el que 
està creant un problema molt greu a l’ajuntament, doncs va pressupostar uns diners que no 
entraran, per tant com ha dit la regidora, li torna a dir que abans del 18 de juliol s’han reunit 
dos cops amb el Sr. Simó, han anat a l’Agència Catalana de Residus per intentar solucionar el 
problema, per tant hi estant treballant. Afegeix que la llicència ambiental de dalt, de la part 
clausurada,  no ha arribat i no poden fer-hi res.  
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui explica que qui s’ha adormit és la Junta, i que el Sr. Tost li va 
dir a ell personalment que probablement la llicència de dalt no la donaran, i que aquest 
emmagatzemament provisional anava lligat amb la llicència de dalt, per tant els ingressos 
havien de ser-hi, doncs l’informe deia “ l’emmagatzament finalitzarà en el moment en que es 
disposi de la nova resolució de Tratesa i els residus seran traslladats novament al dipòsit 
sense sobrepassar el termini d’un any des de l’inici de l’emmagatzament”, per tant, torna a dir 
que qui s’ha adormit és la Junta, i és molt greu el que està passant. 
 
El Sr. Alcalde li respon que és troben en una situació difícil i que no entén com es va autoritzar 
a abocar en el frontal, i com és que ho va pressupostar fins a final d’any. 
 
El Sr. Boada respon que s’haurien d’haver encabalgat una llicència amb l’altre i que al gener ja 
s’hauria d’haver tingut la llicència. Però el Consorci i la Generalitat estan sense interlocutors, i 
es segueix tirant residus sense autorització. 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui explica que la part que li pertoca a l’ajuntament és 
supervisar que les cotes no variïn respecte el legal, i de fet els permisos estan supervisats  per 
l’enginyer municipal. 
 
El Sr. Boada diu que a l’abocador no entren residus. 
 
La Sra. Santander li respon que s’aboca a una cel·la que té una dimensió. 
 
El Sr. Boada li respon que no hi ha cota. 
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La Sra. Santander respon que sí que n’ hi ha de cota, i que és l’enginyer qui supervisa totes les 
cotes. 
 
El Sr. Boada diu que als terrenys de la cel·la on es posa l’emmagatzament provisional no hi ha 
cota. 
 
La Sra. Santander torna a dir que sí que hi ha cota i que l’enginyer ha fet un informe i és la part 
que a ells els preocupa com a ajuntament. 
 
El Sr. Boada li diu que aquest emmagatzament és provisional, l’han de treure d’allà i per això 
allà no hi ha cota. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui adreçant-se al Sr. Boada li diu que després ja li farà arribar l’informe. 
  
Torna a prendre la paraula la Sra. Santander qui explica que tot això és el que li estan dient a 
l’Agència Catalana de Residus,  i que el que han de fer és buscar una la solució. 
 
El Sr. Boada diu que s’han d’endur els residus del CTR a l’abocador de Pujalt, per exemple,  
doncs no tenen autorització per fer-ho aquí. 
 
Intervé la Sr. Santander qui diu que ells el que han de dir és que hi ha unes cotes que s’han de 
complir i no les poden variar, sobretot pel que és l’abocador i aquí qui ha de decidir el permís 
és l’Agència. 
 
El Sr. Boada diu que l’ajuntament té la potestat de l’abocador, però no la potestat d’aquesta 
cel·la. 
 
El Sr. Alcalde adreçant-se al Sr. Boada li diu que en 4 mesos ha canviat molt de pensament, i 
que si hi ha cap problema el generà ell, doncs l’equip de govern ha anat dues vegades a parlar 
amb el Sr. Simó i una vegada amb el Sr. Tost,  Director de l’Agència de Residus, precisament 
per això. Afegeix que el Sr. Boada sap com funciona això i sap que hi ha hagut un impàs 
electoral i el Consorci de Residus no està constituït,  i es constituirà segurament el mes 
d’octubre, per tant, creu que amb amb els anys que fa que juga amb l’abocador hauria de tenir 
una mica més de consideració amb aquest equip de govern. 
 
El Sr. Boada diu que sempre s’ha abocat amb autoritzacions i en canvi ara no en tenen, i és 
molt greu. 
 
El Sr. Alcalde diu que tant el CTR,  com el Consorci de Residus, com l’Agència Catalana de 
Residus,  estan informats perquè els hi ha comunicat, però el que diuen és que no el poden 
tancar així com així. 
 
El Sr. Boada respon que poden treure les bales i endur-se-les on vulguin, però hi ha uns 
costos i haurien d’haver-ho previst abans, doncs el Sr. Tost ja ho sabia,  i a més en relació a la 
llicència va dir que potser ni la donaven. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui li demana al Sr. Boada que, en aquest cas, perquè ho va 
pressupostar, creant un problema. 
 
El Sr. Boada respon que el pressupost es va fer al gener i ell hi va parlar al maig, podien haver 
buscat solucions i això hagués estat resolt. Per acabar diu que és l’ajuntament qui té la paella 
pel mànec. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que ja han parlat amb l’Agència Catalana de Residus i convida al Sr. 
Boada a fer les pressions que calgui des del seu partit per arribar a un bon acord, igual que 
estan fent ells. Afegeix que ells hi son des del mes de juny i això s’ho han trobat així, per no 
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parlar d’altres coses, doncs amb l’abocador hi ha coses molts tèrboles, doncs segons amb qui 
parlis de l’abocador et diu que era un abocament provisional però que sabien que era definitiu. 
 
El Sr. Boada diu que el que han de fer és negociar, doncs estan ajudant a altres ajuntaments 
per a que no tinguin més costos. 
 
El Sr. Alcalde diu que probablement el mes vinent l’Agència clausurarà l’abocador i s’haurà 
acabat el problema. 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui respon al Sr. Gibert,  en relació al personal de les 
escoles bressol , que hi havia tres persones de l’escola bressol a l’ajuntament, però ara hi ha 
un infant amb necessitats educatives especials i per tant una d’aquestes treballadores ha 
hagut d’anar a l’escola bressol. Afegeix que de les dues que quedaven, una està de permís de 
maternitat i l’altre està cobrint l’escola de música, i per tant a l’edifici de l’ajuntament només hi 
està mitja jornada. Segueix dient que la resta de dades ja li farà arribar quan les tingui, doncs 
s’està negociant amb l’empresa del menjador el tema de les beques. 
 
Intervé el Sr. Casas qui en relació, a la Diada, diu que realment ells mateixos tampoc estan 
satisfets del tot de com va anar, entre d’altres coses perquè la treballadora que duu els temes 
de protocol està de baixa i els va agafar a peu canviat, doncs es podria haver fet millor i ho 
lamenten. 
 
El Sr. Boada diu que accepten les disculpes. 
 
Pren la paraula el Sr. Salame qui en relació a la ràdio diu que, com saben, no es tracta d’ una 
ràdio professional sinó que està gestionada per voluntaris, per tant si no hi ha voluntaris no hi 
ha ràdio,  i a més quan es va desconnectar no estava funcionant perquè estava avariada.  
 
El Sr. Gibert demana la paraula per dir que respecten que hagin decidit tancar-la 
provisionalment, però els recorda que el tema de la ràdio era un dels temes estrella de 
l’ajuntament,  es va demanar la dimissió del regidor de comunicació diverses vegades perquè 
un dia es va parar per un problema tècnic, doncs ho duia una persona voluntària i es feia com 
es podia, però era motiu per fer mocions, escrits a La Torre, mitjans de comunicació...  
Segueix dient que ara, entren ells, es carreguen el dret a la informació que té la gent de 
Vacarisses, perquè encara que la ràdio a ells no els agradi, hi havia gent que se l’escoltava i 
per tant han privat la informació durant tot aquest temps i el que és més greu, estant incomplint 
un acord de Ple que ells havien reclamat amb molta insistència. Per acabar, diu que si els han 
fet aquesta pregunta és perquè precisament van bombardejar a l’equip de govern anterior 
durant tota la legislatura. 
 
El Sr. Salamé respon que van fer-ho amb tota la raó. 
 
El Sr. Gibert diu que ells també tenen raó ara, doncs no es pot privar als veïns de Vacarisses 
per una decisió d’un equip de govern, el que han de fer és planejar la ràdio que vulguin, però 
no tancar-la com han fet. Afegeix que ells no demanaran la dimissió del regidor de 
comunicació, però que han de ser conscients del que van fer durant 4 anys. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui diu que la ràdio segueix sent un tema estrella i per això 
precisament està parada, a més el Sr. Gibert ha dit que com que la portaven voluntaris ho 
feien com podien, i ell creu que s’ha de portar per voluntaris però amb responsabilitat, i per 
això està parada. Pel que fa a tots els comentaris sobre la transparència i les parets de vidre li 
fa molta gràcia, perquè justament han donat d’alta els blogs dels regidors, no només de 
l’alcalde, sinó de regidors de govern i d’oposició, i el seu primer escrit és per dir que no hi ha 
transparència. 
 
El Sr. Gibert li pregunta si se l’ha llegit. 
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El Sr. Salamé respon afirmativament i diu que és la seva responsabilitat. Afegeix que a sobre 
que li donen un espai per expressar-se el que diu és que no hi ha transparència. 
Pel que fa a la publicació dels sous, explica que tal com ha dit el Sr. Gibert, l’anterior equip de 
govern va publicar el juliol de 2011 una graella amb els sous, amb unes valoracions que 
després el jutge de Primera Instància de Terrassa, gràcies a una denúncia del PSC , va obligar 
a rectificar. 
 
El Sr. Gibert l’interromp per dir que això no té res a veure amb la informació, el fet que després 
hi hagués un problema. 
 
El Sr. Alcalde diu que la van donar malament la informació, la van donar de manera 
interessada. 
 
Intervé el Sr. Martin qui els demana que es mirin la sentència, doncs allà no diu pas que es 
donés malament, sinó que no entren a valorar-ho. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui, adreçant-se al Sr. Salamé, li diu que dret a la 
informació, transparència i parets de vidre és el que l’equip de govern diu, i ells ho troben molt 
bé. 
 
El Sr. Salame diu que la publicació real , la que els va fer publicar el jutjat, la van fer al gener, 
per tant encara hi son a temps. Afegeix que, en tot cas, hi ha una notícia que parla dels sous i 
està publicada a la web, i també l’acta del Ple on hi ha tots els sous i retribucions, i que el que 
no està fet és el quadre, que es farà a partir del 15 d’octubre que començarà el portal de 
transparència. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, adreçant-se al Sr. Gibert li diu que porten 4 mesos governant 
i ell ja ha entrat amb la destral i a final de legislatura no li quedaran temes.  
Segueix dient que la ràdio se la van trobar pràcticament feta doncs la hi van deixar ells, a Font 
de l’Orpina, doncs pensaven  que era un bon lloc, però després  la van canviar de lloc, amb el 
cost que va suposar, van engegar una ràdio que no va funcionar mai... i ells davant del 
desgavell que es van trobar el que van fer va ser aturar-se,  i no s’ha d’amoïnar perquè la 
tornaran a engegar i ho faran el millor possible,  doncs està convençut que aquest regidor ho 
farà molt millor que el que hi havia abans portant aquests temes.  
Per acabar, adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que  pot fer balanços quan es porta un any o dos 
governant, però  ells només fa 105 dies que son aquí, i pot entendre que es posi nerviós estant 
a l’oposició, però si li donen un blog per dir el que vulgui, es pengen els bens patrimonials dels 
regidors i d’aquí 15 dies ha de sortir el portal de la transparència i a més a més carrega contra 
això.......  
 
El Sr. Gibert li respon que potser té raó en que està esverat, però el que passa és que ell ja no 
se’n recorda de quan també ho estava, doncs quan Unió Independent per Vacarisses va entrar 
a governar, al primer Ple, els van fer una carregada que no té res a veure amb la d’avui. El que 
passa que no és el mateix governar que estar a l’oposició. 
 
El Sr. Alcalde respon que la diferència és que ells portaven 16 anys governant. 
 
El Sr. Boada demana la paraula per dir que es va quedar sorprès de que se’n recordés de que 
fa 10 anys enrere no havien entrat cap moció en dissabte. diu que ell no ho sabia perquè és 
una cosa que no li preocupava. Adreçant-se al Sr. Salamé, li diu que ell escriu molt a les 
xarxes socials i que això quan no era regidor podia fer-ho, però ara hauria de vigilar amb el 
que escriu. 
 
El Sr. Salamé respon que no entén l’advertència. 
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El Sr. Boada diu que va fer unes declaracions a un blog de La Torre en relació al Sr. Secretari i 
al seu sou,  i el que hauria de fer és estar ben informat. 
 
El Sr. Salamé respon que des de que està aquí no ha dit res del sou del Secretari, però que  
abans sí que ho havia fet. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui adreçant-se al Sr. Serna diu que vol fer-li algunes preguntes, 
donat que no va fer traspàs de la regidoria.  
El Sr. Boada demana si l’equip de govern també pot fer preguntes. 
 
El Sr. Casas respon que ha consultat al ROM i sí que pot fer-ho.  
 
Adreçant-se al Sr. Serna diu que no cal que li respongui avui, que pot fer-ho per escrit un altre 
dia per si vol pensar la resposta. Li demana quins son els acords i/o solucions que tenia 
previstes cap a les famílies a les que va assegurar que els seus fills podrien entrenar al Club 
de Futbol de Vacarisses, basant-se en unes beques esportives que mai es van aprovar, 
famílies registrades a Serveis Socials per problemes econòmics derivats de la crisi econòmica i 
que ara es troben que han de pagar totes, o bona part de les quotes de l’any passat i que, 
evidentment, no poden fer-ho.   
Per altra banda li demana quina gestió s’ha fet dels TBC, persones que fan treballs pel bé de la 
comunitat des de la regidoria d’esports,  i on és la documentació corresponent,  ja que aquesta 
setmana els han trucat des de els jutjats per saber quin seguiment s’està fent d’una persona 
acollida en aquests treballs i ningú de l’ajuntament, ni Recursos Humans, ni regidoria 
d’Esports, ni Serveis Socials,  té la documentació corresponent per a poder contestar al 
Departament de Justicia sobre aquest cas, i a més els tres departaments han coincidit en que 
aquesta persona i la seva documentació l’ha de tenir vostè. 
Per acabar voldrien saber perquè el pressupost del 2015 de la regidoria d’esports a finals de 
juny tenia un negatiu de 10.000 €, doncs mirant les despeses fetes durant el primer mig any, 
veuen una sèrie de despeses que voldrien que els expliqués : per exemple 2.050 € amb 
trofeus, quan Diputació els dona gratuïts, els quasi bé 11.000 € en manteniment de l’empresa 
Ereco que van ser urgents,  doncs no s’havia fet cap tipus de manteniment durant els tres anys 
anteriors. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que vol respondre amb quatre pinzellades. En relació als 
acords amb les famílies amb problemes econòmics explica que es va iniciar un conveni des del 
departament d’esports, no amb el tècnic perquè en aquell moment no hi era, però si amb la 
persona que estava cobrint aquest lloc,  i segueix dient que aquest conveni estava acabat i es 
va passar directament a Secretaria, però no es va arribar a aprovar. Afegeix que si el regidor 
actual no ho veu bé l’haurà de modificar i adequar als seu criteri. Segueix dient que es tractava 
de cinc famílies i la seva responsabilitat era des del principi d’aquesta legislatura, doncs és una 
cosa que sempre s’havia fet per part del Club Esportiu. Afegeix que si ell fos ara regidor ho 
tornaria a fer, però pagar el que han deixat de pagar,  això no ho faria. 
Pel que fa al TBC diu que els que corresponien a la seva regidoria han estat informats al jutjat 
des del primer dia i que,  en concret, aquest que li demanen va estar 6 mesos i després de les 
eleccions li quedaven 6 mesos més, però ell ja estava a fora i no sap que n’han fet ells. Afegeix 
que la documentació ha d’estar a l’ajuntament i també al Jutjat , doncs ho va enviar ell 
personalment. 
Pel que fa al forat de 10.000 €, adreçant-se al Sr. Casas,li diu que, com que ho van dient pel 
carrer a ell ja li ha arribat. Explica que encara que ell no hagi fet traspàs ,el Sr. Casas té una 
carta, entrada pel registre d’entrades, on li explica com va quedar la regidoria i el motiu pel 
qual va quedar d’aquesta manera. Afegeix que una mica abans de les eleccions calia reparar 
la piscina, doncs estava totalment deixada, i que segur que aquest estiu no han tingut cap 
problema, però com que és molt antiga és impossible que es pugui adaptar a la normativa 
actual. Segueix explicant que, a primers d’any, va començar a espatllar-se una bomba darrera 
l’altre al poliesportiu, i es van arreglar totes, i al mes d’abril la interventora va informar al tècnic 
de que podien disposar de 18.000 €, però el tècnic se’n va anar de vacances un mes abans de 
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l’obertura de la piscina i el va cobrir una de les mestres de l’escola bressol,  a la que ell va 
informar del que havia d’arreglar. Afegeix que quan va tornar el tècnic d’esports, la regidora el 
va informar que dins dels 18.000 € no havien inclòs totes les factures que havien d’arribar del 
poliesportiu,  i com que ell ja havia fet la compra no podien fer res. Per acabar, diu que poden 
aclarir-ho quan vulguin, doncs hi ha tota la documentació, però li sobta que no tingui aquesta 
instància que ell li va deixar explicant-ho tot.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que ell si que ha llegit la carta, però que aquesta no té res a veure 
amb el traspàs, només posa en antecedents la seva relació amb un treballador, però no del 
traspàs. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui explica que quan ell va entrar a governar, l’anterior 
regidora d’esports, la Sra Ríos, no li va donar res. 
 
El Sr. Alcalde li respón que no va voler, doncs ells van dir que farien un traspàs i només ho va 
acceptar el Sr. Alburquerque. 
 
El Sr. Serna diu que pel que fa als trofeus poden preguntar-li al tècnic, la Diputació no ha donat 
res. Les factures d’Ereco son de les 6 bombes del poliesportiu, a part de la calefacció ja que a 
final de l’hivern no hi havia gasoil. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que la piscina ha funcionat, però estaria bé que quan 
es fessin modificacions, com la zona de picnic, s’informés abans, doncs en una piscina no pot 
haver-hi zona de picnic i ara s’han gastat allà uns diners innecessaris. Segueix dient que ja 
tenen la peculiaritat de tenir un bar al costat de la piscina, cosa que es tolera des de Sanitat 
perquè la infraestructura és així des de fa molts anys. 
Pel que fa la les despeses, explica que moltes de les AD en aquell moment tampoc hi eren, per 
tant es va fer una consignació d’uns diners per unes determinades factures ,però no tenien la 
seva corresponent AD. 
En relació a la documentació del TBC,, diu que si el truca el Jutjat és perquè la documentació 
no la tenen, doncs Justícia porta el tema de la documentació molt ben controlat, a més es 
tracta d’una persona que no sabien ni que hi fos fins que van trucar del Jutjat, doncs no hi 
havia cap documentació. Afegeix que aquesta carta que li va fer arribar no era cap traspàs, 
doncs no parlava dels temes de l’ajuntament, sinó només dels problemes que va tenir amb un 
treballador. 
El Sr. Casas segueix dient que això de que la Diputació no dona trofeus no és cert, doncs ara 
pel Mes de la Gent Gran, els trofeus que es donaran pels guanyadors de la petanca venen de 
la Diputació i els records que es van donar a les entitats col·laboradores a la Festa Major 
també eren de la Diputació, per tant no entén que hi hagi una factura de 2.050 € en trofeus. 
Per acabar diu que de les beques a les famílies ja saben que es va fer tota una tramitació i que 
va quedar aturat, però ara pregunta sobre a les 5 famílies que venen a reclamar què els han 
de dir, com ho han de solucionar. 
 
Intervé la Sra. Ríos, qui demana la paraula per al·lusions i adreçant-se al Sr. Serna li diu que 
recorda que a la festa de final de temporada del Club Esportiu el 2011 ella li va dir, davant de 
més gent , que quan volgués es podien reunir per fer un traspàs de tota la situació  
 
El Sr. Serna respon que és la seva paraula contra la de la Sra. Ríos. 
 
Segueix la seva intervenció la Sra. Ríos dient que li agradaria aclarir que quan no es fa 
l’autorització de despesa perceptiva, responsabilitat del regidor, la interventora no sap que ha 
de consignar aquests diners, i això és el que va passar amb aquests 18.000 € de que parlaven 
abans i per tant no ha de culpar als tècnics. 
Afegeix que vol demanar que siguin curosos amb el tema del romanent perquè preveuen un 
dèficit d’ingressos de com a mínim 200.000 €, pel tema de Tratesa, doncs ja s’han trobat 
havent de tibar 200.000 € per manca de consignació d’un préstec, per les obres de final de 
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legislatura que van deixar les partides molt malmeses, per tant ja veuran a final d’any com 
tanquen l’exercici. 
 
Intervé el Sr. Boada per dir que no van deixar partides tan malmeses, doncs la incorporació de 
crèdits va ser de 30.000 €, però el més important eren els 200.000 € del crèdit. 
 
La Sra. Ríos respon que ja és una xifra important. 
Pren la paraula la Sra. Santander per aclarir el que han parlat de l’informe de l’enginyer i 
llegeix les conclusions d’aquest informe: 
“El fet que estigués previst retirar les bales de l’emplaçament on actualment es dipositen 
suposo que era per construir en aquest lloc una nova cel·la d’inertitzats com preveu la clau 16. 
Però cal recordar que un dels apartats del règim transitori del planejament diu textualment fins 
al moment del tancament es podran continuar dipositant residus en el dipòsit controlat de la 
mateixa forma que es fa en l’actualitat. Aleshores l’ús actual com a dipòsit de bales procedents 
del CTR, a judici del que subscriu, no es pot considerar incompatible. Cal comentar que, 
malgrat que l’ús sigui compatible, no podem oblidar que cal respectar les cotes màximes de 
rebliment permeses per la morfologia màxima autoritzada. De tota manera, l’autorització de 
l’Agència va ser per un emmagatzemen temporal que caldrà retirar quan es resolgui 
l’autorització del canvi substancial de l’abocador.  
 
Segueix dient que cal suposar que aquest condicionant de l’Agència té a veure amb que l’espai 
ocupat actualment per les bales  estava previst o pensat per a la col·locació d’una una nova 
cel·la d’inertitzats i té a veure amb el que ella li deia abans al Sr. Boada de la morfologia que 
estant controlant com a ajuntament. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui puntualitza que a l’espai on s’està tirant ara aquestes bales és 
una parcel·la que és del Consorci, on havia d’anar la planta de la FROM, la planta d’inertitzats 
estava més amunt, per tant aquesta cel·la no té cotes, i ell ja farà una denúncia o el que calgui, 
doncs surt molt preocupat d’aquest ple, doncs entre que es constitueix la Generalitat o no,  
s’han adormit tots i ho paga l’ajuntament i els veïns de Vacarisses, només hi guanya la 
comarca, i tenint problemes com tenen de finançament el que han de fer és negociar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui demana al Sr. Boada si el que faria és negociar per seguir-ho fent 
malament. 
 
El Sr. Boada respon que ell ja ha dit que els residus han d’anar fora, doncs des del 18 de juliol 
a 24 de setembre ha passat alguna cosa, per tant han d’obligar a que s’emportin els residus a 
Pujalt o on vulguin. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui torna a dir que han parlat amb l’Agència, el Consorci s’està 
constituint, què més vol que facin ?, ja negociaran el que hagin de negociar, quan hi hagi 
negociador. 
 
El Sr. Boada respon que Fomento és qui gestiona el CTR i Urbaser també, per tant que s’ho 
emportin. 
 
El Sr. Alcalde diu que se’n fa creus del que està dient el Sr. Boada ,doncs es tracta d’un 
problema provocat per ell mateix i ara, amb tres mesos que porten de govern hi vol posar una 
denúncia. 
 
El Sr. Boada l’interromp per dir-li que és un problema de les administracions. 
 
El Sr. Alcalde li demana que el respecti igual que ha fet ell sempre, doncs l’ha deixat parlar tant 
com ha volgut, però en canvi ell no respecta el torn de paraula. 
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El Sr. Boada diu que ell mai ha denegat la paraula a ningú i si parla ara és amb educació, en 
un tema tant important. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell ara també li podria demanar perquè tot això no ho va negociar abans, 
i ara es troba d’alcalde sense que li hagin volgut fer un traspàs. 
 
El Sr. Boada l’interromp per dir que això és mentida, doncs ell mateix es va oferir a fer-li el 
traspàs. 
El Sr. Alcalde diu que el que li va dir va ser “truquim pel que vulgui” i així no es fan els 
traspassos, es fan a l’ajuntament amb documentació. 
 
El Sr. Boada li respon que no entri en aquest joc, doncs com ja sap ell no és així i li hagués fet 
el traspàs amb molt de gust. Acaba dient que si arriba a ser l’alcalde amb el fet de continuar 
els abocaments de residus sense llicencia,  segur que sortiria als diaris. 
 
  

 
Essent les 9 hores i 45 minuts, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de la 
qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 
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