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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 29 
D’OCTUBRE DE 2015 
 
 
Vacarisses, 29 d’octubre 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 L’ ACTA DE LES SESSIÓ ORDINÀRIA  CELEBRADA EL DIA 24 DE 
SETEMBRE DE 2015. 

 
Sotmeses a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a l’esmentada sessió. 

 

 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 PROVISIONAL DE 

MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, IN SPECCIO I 
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PUBLIC MUNICIPALS  I DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIP ALS  

 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 
la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, 
amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment, així com a 
facilitar la interpretació del contingut d’alguns preceptes, i a l’adaptació de necessitats actuals, 
qüestions que es detallen amb els seus fonaments jurídics a l’informe de Secretaria que consta 
a l’expedient. 
 
També es proposta aprovar l’establiment de preus públics per a la prestació dels servei d’ajuda 
a domicili , auxiliar de la llar i altres serveis assistencials, així com l’aprovació de l’Ordenança 
corresponent, en virtut de les previsions de l’article 41 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, segons 
les quals  les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d'activitats de la competència de l'entitat local, sempre que no concorri cap 
circumstància especificada a l'article 20.1B) de l'esmentada llei, que es concreta en que la 
prestació del servei públic o la realització d’una activitat administrativa no es presti o realitzi pel 
sector privat. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció . 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 21 
d’octubre de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós. 

 



 3 

 
SEGON.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
  
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana 
  
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 

d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com 
pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls 
periòdics i les revisions periòdiques. 

  
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per expedició de documents. 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa control sanitari d’animals domèstics i 
d’altre naturalesa , i altres gestions. 

  
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa sobre llicències d’obres 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl, 
i la volada de la via pública, 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la utilització dels edificis 
municipals “ Centre Cultural i Social el Casal, “ La Fàbrica”, 
“ El Castell” i la Casa de la Vila, i per a l’utilització de béns 
mobles municipals. 
  
 

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la utilització d’instal·lacions 
esportives municipals.. 

Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora  de la Taxa pel subministrament d’aigua i dret 
de connexió. 

 
Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de gestió 

de residus municipals. 
Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola 

bressol. 
Ordenança  núm. 20 reguladora del preu públic per la prestació del servei 

d’atenció domiciliària. 
 

Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de 
caràcter lúdic, cultural, esportiu, d’entreteniment i similars. 
 

Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de 
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venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrers i ambulants i rodatge 
cinematogràfic.. 

Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora del preu públic per la inserció de publicitat a 
mitjans o espais  municipals. 

 
QUART.-  Establir nous preus públics  a l’Ordenança núm. 26 de reguladora del preu 

públic per la inserció de publicitat a mitjans o espais  municipals en incloure els 
relatius a la publicitat a la ràdio municipal. 

 
CINQUÈ.-   Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així 
com el text de les Ordenança núm. 20 reguladora del preu públic per la 
prestació del servei d’atenció domiciliària , és coincident en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona del dia 30 de setembre de 2015. 

 
SISÈ.-    Els acords definitius en matèria de d’ aprovació i modificació  d’Ordenances 

fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat,  seran objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i a l’eTauler. 

 
SETÈ.-   Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’eTauler els 

anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que, com ja es va parlar a la comissió informativa en 
relació a les ordenances fiscals de 2016, les modificacions corresponen bàsicament a 
normativa que ja ve donada i que a nivell de tributs pràcticament no hi ha variacions en qüestió 
d’imports, només s’han tocat algunes taxes i preus públics per donar-els-hi més coherència tant 
a nivell de redactat,  com modificar algun preu per adaptar-lo més al cost del servei. 
 
Intervé la Sra. Santander qui, en relació a la taxa per escola bressol, explica que fins ara tenien 
una bonificació per renda de la quota de 9 a 12:00 i de 15:00 a 17:00, i que a partir d’ara la 
franja de 12:00 a 15:00 també es bonificarà en funció de la renda. 
Per altra banda, diu que es regula el dret de gaudir d’aquesta bonificació a totes les famílies del 
municipi i les de fora, doncs així s’ha de fer per llei. 
Afegeix que es farà una reducció de la quota mensual que passarà de 160 € a 133 €, i pels de 
fora, que pagaven 188 € sense bonificació , passaran a pagar 133 €. 
Pel que fa al servei de menjador la quota passa de 4,78 € per dia a 3,78 €.  
Per les famílies monoparentals s’amplia la reducció de la quota del 20 al 30% i s’afegeix també 
un 10% per segon germà a la quota del menjador. 
Afegeix que totes aquestes millores van encaminades a abaratir el cost de les escoles bressol i 
millorar la matriculació per al proper curs. 
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Pren la paraula el Sr. Serna qui , en relació a l’impost   de vehicles, diu que li agradaria que la 
exenció dels vehicles històrics i de mes de 25 anys fos per tota la legislatura. 
 
La Sra. Santander explica que des de la Diputació els van dir que era incoherent mantenir la 
bonificació per vehicles històrics i de més de 25 anys i també la bonificació per vehicles híbrids 
i elèctrics, però que de moment les mantindran les dues i informaran als propietaris de vehicles 
antics si volen tramitar a la Generalitat el certificat de vehicle històric. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que agraeix que finalment es faci així, doncs la tradició que hi ha a 
Vacarisses de motos històriques és molt interessant que és mantingui. 
Per altra banda diu que amb la revisió de les ordenances han observat algun error ,per 
exemple a l’ordenança 26, doncs segons diu en funció de les publicacions hi ha una reducció 
d’un 10 o un 20 % en el mòdul bàsic, per tant si el preu d’aquest és de 50 €, un 10% menys son 
45€, i a l’últim mòdul on diu 8€ hauria de dir 40€. 
Afegeix que en aquest mateix punt, no queda clar si quan algú presenta el disseny també ha de 
pagar una taxa per aquest, o només per la publicació. 
 
El Sr. Salamé respon que si presenten el disseny només es cobra la publicació, i que si no 
queda clar ja ho modificaran. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat amb aquests canvis o correccions. 
 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
1.3.-   PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVAC IÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 

LA NORMATIVA REGULADORA DEL TERMINIS D’INGRÉS EN PE RÍODE 
VOLUNTARI DELS INGRESSOS PER REBUT (PADRONS) 

 
Atès que la Normativa reguladora dels terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per 
rebut (padrons) ha de ser objecte de modificació, obeint a la l’adaptació de les dates hàbils del 
calendari de 2016. 
 
Vist que el que disposen l’article 62.3 de la Llei 58/2003, general tributària, articles 23, 24 i 25 
del Reial Decret 939/2005, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació i article 15 de 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació del ingressos de dret públic municipals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida el dia 21 d’octubre de 2015,  va 
dictaminar favorablement, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació de la NORMATIVA REGULADORA DEL TERMINIS 

D’INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DELS INGRESSOS PER 
REBUT(PADRONS), establint el següent Calendari Fiscal: 
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Concepte  Desc. 
Data Inici 

Vol. 
Data Fi Vol / 

Domi. Estat  Exercici 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                     01/03/2016 1 2016 

1 
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO 
DOMICILIATS           01/04/2016 02/06/2016 1 2016 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS                     01/06/2016 1 2016 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS                     01/09/2016 1 2016 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS                     01/12/2016 1 2016 

2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                         02/09/2016 03/11/2016 1 2016 

3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                       05/02/2016 05/04/2016 1 2016 

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                        02/09/2016 03/11/2016 1 2016 

11 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS                        03/05/2016 05/07/2016 1 2016 

12 
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-1ERA 
FRACCIO 03/05/2016 05/07/2016 1 2016 

12 
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-2ONA 
FRACCIO 02/09/2016 03/11/2016 1 2016 

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 1R TR.                       01/04/2016 02/06/2016 1 2016 

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 2N TR.                       01/07/2016 02/09/2016 1 2016 

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 3R TR.                       03/10/2016 05/12/2016 1 2016 

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 4T TR.                       30/12/2016 02/03/2017 1 2016 

BI IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS                       01/04/2016 02/06/2016 1 2016 
 
 
SEGON.-  Publicar l’acord d’aprovació de la modificació de la Normativa reguladora dels 

terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per rebut (padrons) al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler, a la pàgina Web de l’Ajuntament i a la 
revista municipal. 

 
TERCER-  Comunicar l’acord d’aprovació de la modificació de la Normativa reguladora dels 

terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per rebut (padrons) a 
l’ORGT de la Diputació de Barcelona, per tal que ho publiqui al Butlletí Oficial de 
la Província i a la seva seu electrònica . 

 
 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que el calendari pràcticament no ha canviat, només en 
el cas dels festius que s’ha de passar al dia abans o després. Afegeix que la única novetat és 
que la taxa de residus comercials s’ha fraccionat, degut a la inquietud que els ha arribat 
d’alguns ciutadans,  tractant-se d’una taxa més elevada en alguns casos. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS  MUNICIPALS 

ESQUERRA-AM , PSC-CP , MV-E  , UIPV i VPV,    SOL·L ICITANT A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE GARANTEIXI BEQUES-MENJ ADOR A TOTS 
ELS INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT. 

 
 
Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra ciutat per oferir una alimentació 
adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics, derivats tant 
de l’atur creixent com de les retallades en els diferents programes de garantia de rendes (RMI, 
prestació contributiva d’atur, Prepara...)  
 
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per entitats 
socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies de la Generalitat: segons 
l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix 
cada 2 dies per privacions materials; esment a la problemàtica en diversos pactes recentment 
signats com el pacte  contra la pobresa o el pacte per la infància; diverses crides per part de la 
presidència de la Consell Assessor de la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars; reiterats 
informes elaborats per la Sindicatura de Greuges... 
 
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys era 
bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la conciliació laboral-
familiar. Ara també es planteja com una eina per garantir la suficiència alimentària dels infants 
vulnerables en un entorn socialment normalitzat. 
 
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria: 
art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les Famílies i Decret 
160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics. 
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que dedica la 
Generalitat a les beques menjador porta 4 anys congelada.  
 
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos congelats ha implicat un 
enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al sistema de beques.  
 
Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de beques i 
suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos anteriors. Alhora cal esmentar 
que els canvis introduïts per la Conselleria han implicat una pèrdua de cobertura que deixa fora 
del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la sol·licitud de beca. 
 
Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol de 2013 (Moció 34/X 
del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infant il i les beques de menjador  “b) 
Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida pressupostària oberta, 
que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una beca de menjador per limitacions 
pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels barems econòmics i socials actuals de la 
família de l’infant. Pel que fa als ajuts d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens 
locals per tal d’atendre els casos de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, no 
poden fer front al pagament de la part que els correspon).en el sentit d’una major dotació 
pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti es quedi sense 
beca de menjador per limitacions pressupostàries. 
 
És per això que reivindiquem que no pot havent cap nen o nena amb dèficits alimentaris 
 

És per tot això que tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses ,  ESQUERRA-AM, 
PSC-CP , MV-E  , UIPV i VPV , proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent: 
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A C O R D 

PRIMER.-   Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries 
adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2015-2016 les beques-menjador 
necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal 
de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de 
vulnerabilitat. 

 
SEGON.-    Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament 

de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell 
Comarcal, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana 
de Municipis. 

 
 
Pren la paraula la Sra. Serra, qui explica que aquesta moció ve donada per la importància que 
te per a moltes famílies el poder obtenir aquestes beques de menjador, doncs hi ha beques 
garantides que ja s’han assignat, però també n’hi ha de variables que depenen d’una partida de 
la Generalitat que està pendent.  
Per acabar llegeix els acords de la moció. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui comenta que els sembla molt adient i que a la comissió ja els van 
preguntar si hi havia algun infant que s’hagués quedat sense beca, i ja els van dir que no, però 
saben que a d’altres llocs de la comarca si que se n’han quedat sense i per això troben que és 
una bona proposta. 
 
Torna a intervenir la Sra. Serra per afegir que des del Consell Comarcal s’ha habilitat una 
partida de 100.000 € que també va dirigida a aquestes beques i des de Diputació també s’està 
negociant una partida per atorgar-ne més. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

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

E  , UIPV i VPV,    DE  SUPORT A LA CREACIÓ DE LA P RESTACIÓ <<GARANTIA 
+55>> 

 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa 
major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat 
laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar 
les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial 
que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per 
desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, 
és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció 
contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una 
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futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 
55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 
 
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, 
a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la 
protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, 
passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps 
durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, 
què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem 
suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors 
de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 
suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat 
sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, 
desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les 
als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota 
de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones 
que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les 
estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries 
laborals personals i possibilitats individuals. 
 
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de 
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa 
cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als 
seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un 
context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o 
perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base 
reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot 
amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors 
de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 
426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no 
cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió 
social 
 
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que   es 
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal 
que se’ls asseguri unes pensions dignes. 
 
 
És per tot això que tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses ,  ESQUERRA-AM, 
PSC-CP , MV-E  , UIPV i VPV proposen al Ple de l’Ajuntament acordar donar suport a la 
proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia +55>> i que significa: 
 
 
PRIMER.-  Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es 

trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin 
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una 
proposta integral i que contempla:  

 
a.Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
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b.El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització 
en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació 
durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions 
de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 

 
SEGON.-  Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la 

Carta Social Europea. 
 
TERCER.-  Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. 

Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  

 
QUART.-  Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 

concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem 
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 

 
CINQUÈ.-  Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i 

de formació amb continguts reals. 
 
 
Intervé la Sra. Serra per explicar que es tracta d’una moció adreçada al col·lectiu de persones 
majors de 55 anys, doncs es tracta d’un col·lectiu amb una alta taxa d’atur, que tenen la 
reincorporació laboral difícil i que reben poques ajudes. 
 
A continuació llegeix els acords de la moció. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
1.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA -AM , PER HISSAR UNA 

ESTELADA A LA PLAÇA DE CAN TORRELLA 
 
Els resultats de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya han deixat uns resultats molt 
clars a Vacarisses. Els partits independentistes han assolit 1665 vots, un 47,22% del total de 
vots emesos i augmentant en 148 vots respecte la consulta del nou 9N. 
 
El vot del No, es situa al 37,55% dels vots emesos i tenim un 15% de vots, aproximadament, 
que no podem situar clarament ni en el Sí ni el No. 
 
Per tant, des del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Vacarisses, considerem que la 
majoria de la població de la nostra vila s'ha expressat en el sentit d'assolir un estat propi. 
 
Per tot això proposem al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
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A C O R D 
 
PRIMER.-  Hissar una bandera catalana estelada a la rotonda d'entrada al municipi situada 

a la plaça de Can Torrella, a l'inici de l'Avinguda Trias Fargas. 
 
SEGON.-  Assumir el compromís de mantenir-la de forma permanent. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que, donats els resultats de les eleccions del passat 
27 de setembre,  creuen que hi ha una clara majoria independentista i per tant han volgut portar 
la moció a l’òrgan que representa al poble i d’aquesta manera poder votar-la. 
 
Intervé la Sra. Santander, qui diu que com a MOVEM i al estar ella sola, no pot votar ni que sí 
ni que no, com s’està fent al Parlament, en que una part hi està a favor i una altre en contra, 
per tant diu que s’absté. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que al ple de setembre li van demanar si haver posat 
una estelada a la rotonda havia estat una decisió consensuada per l’equip de govern i li van 
contestar que no havien estat ells, però ara veient aquesta moció i que la presenta només ERC 
ja té clar qui va penjar l’estelada. 
Afegeix que el fet de que només ERC republicana presenti la moció demostra que l’equip de 
govern no ha estat capaç de consensuar-la. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, que és evident i que per tant no votaran el mateix.  
 
Torna a intervenir el Sr. Serna qui diu que com a formació municipalista, amb diversitat de 
sensibilitats ,  son respectuosos amb totes les formes de pensar, el que no vol dir que no 
tinguin opinió sobre el conflicte de Catalunya amb l’estat espanyol, i sempre s’han manifestat a 
favor del dret a decidir, però fan una valoració dels resultats de les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya i el que els hagués agradat és que, enlloc de tirar pel dret i proclamar 
un estat independent en forma de República sense tenir en compte a la resta de diputats del 
Parlament, demostrant com sempre un actitud sectarista, podrien haver valorat la possibilitat de 
fer un referèndum, que aquesta vegada si que seria avalat per les urnes tan a nivell nacional 
com internacional,i és per tot això que s’abstenen. 
 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui explica que és prou conegut que ells no son independentistes, sinó 
federalistes, i volen demanar als companys d’ERC que deixin aquesta proposta al damunt de la 
taula i que puguin d’aquesta manera arribar a una proposta més democràtica, com sotmetre-ho 
a votació popular, ja que els ens locals tenen els mecanismes per fer-ho. Afegeix que pensen 
que és legítim presentar les mocions que vulguin, però ells valoren els resultats de manera 
diferent, doncs això de les xifres sempre porta moltes interpretacions, doncs és cert que de 
3.497 vots emesos a Vacarisses, 1665 van ser per Junts Pel Sí més la Cup, opció clarament 
independentista, però els 2.832 restants no van triar una opció independentista, sabem que n’hi 
ha del “sí “, del “no” i del “no sé”, per tant no els sembla una bona idea actuar en contra de la 
meitat de la ciutadania, tot i que és legítim i que es votarà i prosperarà, però volen treballar més 
pel que els uneix i no pel que els separa, doncs la senyera representa a tot el país, però 
l’estelada només representaria a la meitat. Afegeix que, a més, estan en període electoral, 
doncs ja s’ha fet la convocatòria d’eleccions generals i per tant donat que la LOREG prohibeix 
els símbols que no siguin oficials, per això potser serà denunciat.  
Per acabar diu que hi votaran en contra. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui diu que ells son els que van posar la senyera i creuen que una 
cosa és el que els diu el cor i l’altra és el que han de fer com a institució. Afegeix que l’estelada 
és una bandera de lluita, tothom la reconeix com a tal, però representa la lluita d’alguns, no de 
tots, i per tant pensen que en un espai públic ha de prevaldre la senyera, doncs és la que 
actualment és reconeguda per tothom,  i per tant hi votaran en contra. 
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Intervé el Sr. Alcalde qui diu que ells pensen que aquest és l’òrgan que havia de decidir-ho i per 
tant assumeixen que han perdut. Adreçant-se al Sr. Boada diu que els ha sorprès el seu vot, 
doncs d’aquesta manera es posicionen al costat del Partit dels Socialistes. 
Afegeix que pensaven que, com que legítimament la majoria de la població de Vacarisses va 
votar aquesta opció, un 48% contra un 37% que clarament van votar que no, doncs la resta es 
van posicionar entre el si i el no, però si el resultat és que no, l’acceptaran. 
Es sotmet a votació i NO s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

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

A FAVOR     x 

EN CONTRA  x  x  

ABSTENCIONS  x  x    
  
 
 
1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUE RRA-AM  i MV-E ,  DE 

SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA 
CONSELLERA RIGAU I A FAVOR DEL 9N 

 
El passat 9 de novembre, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser 
cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als 
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, més de 2.344.828 catalans i catalanes varem acudir a 
les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia.  
 
La resposta de l’Estat espanyol va ser querellar-se, a través de la Fiscalia General de l’Estat, 
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau, que han estat 
citats a declarar aquest mes d’octubre com a imputats davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. Quatre són els suposats delictes de que se’ls acusa: desobediència, obstrucció a 
la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació. Les penes van des 
de la inhabilitació fins a la presó.  
 
Aquesta imputació, només dos dies després de la celebració de les eleccions del 27S té una 
intencionalitat clarament política, més que jurídica. Això es fa palès en que, a diferència de les 
dates per a la declaració de les dues Conselleres, la data fixada per la declaració del President 
Mas coincideix amb el 75è aniversari de l’afusellament del President Lluís Companys. 
 
Aquesta citació forma part d’un judici polític i suposa un episodi extremadament greu en termes 
polítics i democràtics, que no té precedents. Es portarà davant dels tribunals al president d’un 
país, a una vicepresidenta i a una consellera del govern per haver posat urnes, paperetes i 
locals perquè la gent expressés democràticament la seva opinió.  
 
Per tot el que s’ha exposat els grups municipals d’ ESQUERRA-AM  i MV-E proposen al Ple 
l’adopció dels següent   
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Expressar el nostre suport i solidaritat amb el president Artur Mas, 

l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per 
haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya 
del 9 de novembre de 2014.  

 
SEGON.-  Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Vacarisses amb el dret democràtic 

del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  
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TERCER.-  Denunciar i condemnar l’escassa qualitat democràtica de l’Estat espanyol que 

fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra 
representants electes per impulsar processos democràtics que donen la veu al 
poble. 

 
QUART.-  Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 

Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local 
pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-
la públic a través dels mitjans públics municipals. 

 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui llegeix els acords de la moció. 
 
A continuació intervé la Sra. Sánchez qui demana si es pot incloure una petita esmena al tercer 
acord i  on diu “denunciar i condemnar l’escassa qualitat democràtica de l’Estat espanyol”, 
posar-hi “de l’actual govern espanyol” i d’aquesta manera hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Serna qui,  com ha dit en l’anterior moció, com a partit municipalista, no està 
d’acord en recolzar el procés i sobretot al president Mas. Afegeix que si només es tractés de 
donar suport a l’exvicepresidenta Ortega i a la consellera Rigau s’ho pensarien. Segueix dient 
que li estranya moltíssim que presentin aquesta moció, doncs quan va estar governant el Sr. 
Boada del 2007 al 2011 també va estar imputat i el van jutjar i condemnar i ningú va estar al 
seu costat. 
Per acabar diu que hi votaran a favor si es suprimeix el suport al president Mas. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que sempre han defensat el dret a decidir i que ell 
personalment va entregar al Sr. Mas en el seu moment una proposta en aquest sentit, i per tant 
hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui li sembla bé fer l’esmena que ha dit el Partit dels Socialistes i per tant 
el que votarien és “denunciar i condemnar l’escassa qualitat democràtica de l’actual govern 
espanyol”.  
Per altra banda diu que no accepten l’esmena que proposen Veïns per Vacarisses, doncs tots 
tres estan imputats pel mateix, i encara que no estiguin a favor del president Mas és ell qui ha 
encapçalat això, justament perquè és el president. Adreçant-se la Sr. Serna diu que no entén el 
fet de treure’l de la moció doncs son tots tres els causants de posar les urnes. 
 
Es sotmet a votació amb l’esmena al tercer punt que quedaria d’aquesta manera “denunciar i 
condemnar l’escassa qualitat democràtica de l’actual govern espanyol”, i s’aprova amb el 
següent resultat a la votació:  
 
 

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

A FAVOR  X X X X 

EN CONTRA X     

ABSTENCIONS        
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UIPV,  PER LA RENOVACIÓ DE 

L’AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL PER LA CAÇA DE SENGLARS I PREVENIR ELS 
DANYS ALS CAMPS DE CONREU  I PER GARANTIR LA SEGURE TAT EN LA 
MOBILITAT VIARIA DELS VEINS DE VACARISSES 
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Després de la gran eficàcia i millora, que ha comportat pels conreus i horts l’autorització de 
caça vigent del porc senglar, consensuada entre totes les parts implicades, Ajuntament, 
propietaris, caçadors i Agents Rurals i que comptava tanmateix amb el vistiplau de la Policia 
Local de Vacarisses en matèria de seguretat, i donat que des de fa temps a Vacarisses hi a 
una plaga important de porcs senglars. 
 
Atès que la proliferació d’aquests animals a espais humanitzats és cada cop més freqüent, i 
“suposa un perill important per la seguretat en la mobilitat viaria dels veïns del municipi per les 
vies principals” i comporta importants danys als conreus i horts. 
 
Atès els bons resultats que ha suposat l'autorització excepcional AED-B-PS-46/15 per la caça 
del porc senglar a Vacarisses, amb la contenció de danys a l'agricultura i a la seguretat en la 
mobilitat viaria i la reducció de la seva població. 
 
Atès que Vacarisses és un municipi declarat d’emergència cinegètica pel Departament de Medi 
Ambient a causa de la quantitat de porcs senglars que hi habiten. 
 
Atès que en un parell de setmanes començarà la sembra de conreus, ara és el moment en què 
s’ha d’actuar preventivament per reduir els danys a l'agricultura. 
 
Per tot l'exposat, el grup municipal d’UIPV en la voluntat de donar suport a la problemàtica que 
tenen els propietaris dels camps de conreu i horts i donat que han sol•licitat l’autorització 
excepcional per dur a terme la caça de senglars. 
 
Sol•licita al ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
                                                         A C O R D S 
 
PRIMER.-  Que l’Ajuntament doni la renovació de l'autorització excepcional anual AED-B-

PS-46/15 als propietaris i caçadors per la caça del porc senglar a Vacarisses, i 
que la mateixa sigui tramesa amb la màxima celeritat, per evitar danys als 
conreus i per poder garantir la seguretat en la mobilitat dels veïns a les zones 
properes a les vies principals del municipi. 

 
SEGON.-  Que es faciliti i autoritzi, les actuacions puntuals i les corresponents pròrrogues 

demanades pels caçadors, que s’executen de conformitat amb els propietaris, 
amb el vistiplau dels Agents Rurals de zona i sota el control i supervisió de la 
Policia Local de Vacarisses. 

 
TERCER.-  Traslladar aquest acord als caçadors i als propietaris dels camps de conreu i 

horts afectats per la plaga de senglars. 
 
QUART.-  Publicar el present acord a “el Terme i a la web de l’Ajuntament”. 
 
 
El Sr. Gibert llegeix la moció i a continuació explica que l’han presentat perquè els han dit que 
des de medi ambient posen problemes a l’hora de donar autoritzacions per a la caça del porc 
senglar,  i per tant el que demanen que de cara a l’any que ve la renovin, sempre que la batuda 
sigui justificada, ja sigui per la cura dels conreus com per la seguretat. Afegeix que cada 
vegada hi ha més accidents, alguns de mortals, degut a que els porcs senglars travessen la 
carretera. 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui explica que s’han reunit amb els caçadors i van acordar 
que no actuarien preventivament, sinó a demanda de la necessitat. Diu que el permís està 
vigent fins al desembre però també és cert que estan buscant altres alternatives a aquest tipus 
de caça. Afegeix que no es un problema exclusiu de Vacarisses, sinó és un problema de 
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seguretat a tot Catalunya, i és per això que s’està parlant amb Diputació i amb els propietaris 
per trobar altres alternatives, el que no vol dir que es complementi amb la caça.  
Pel que fa a la moció diu que estan d’acord amb els punts primer i quart,  però pel que fa al 
segon punt demana que afegeixin després de la primera coma “quan els senglars provoquin 
danys als conreus, ho demanin a Medi Ambient els propietaris afectats i quan no tinguem 
alternativa a aquest tipus de caça.” 
 
Pel que fa al tercer punt no l’entén , doncs al punt quart ja es diu que es publicarà. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui pregunta que quan demanen traslladar l’acord als caçadors, a quins 
caçadors es refereix, doncs molts dels que cacen no son de Vacarisses, i a més també diu que 
es traslladi als propietaris dels camps de conreu i no sap si es refereix a tothom que tingui un 
hort a Vacarisses. 
 
El Sr. Gibert aclareix qu, es refereix als propietaris que hagin demanat que es facin batudes. 
 
Torna a prendre la paraula la Sra. Santander qui diu que el cas és que estiguin d’acord en que 
s’han de buscar altres alternatives, doncs la solució que es pot donar és parcial. 
 
Intervé el Sr. Boada qui ,adreçant-se a la Sra. Santander, li pregunta quin depredador natural té 
el porc senglar. 
 
El Sr. Alcalde respon que actualment no en té cap de depredador. Adreçant-se a U.I.P.V. els 
demana que mentre que ells governaven es va signar un conveni amb la Generalitat, la 
Diputació de Barcelona i l’Autònoma de Barcelona, que va començar amb  un estudi per 
conèixer les dinàmiques dels porcs senglars, i és aquest estudi el que determina que la caça no 
és el procediment més eficaç, sinó que s’està treballant en d’altres alternatives, doncs el fet de 
matar els animals no és l’única  solució. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui explica que els municipis de l’àrea metropolitana es van reunir 
per solucionar el problema, i com a solució de plagues es va proposar la cacera per part 
d’empreses, però és una ruïna. 
Segueix dient que tampoc els agrada matar per matar, però si no hi ha més solucions alguna 
actuació s’ha de fer. 
 
Intervé la Sra. Santander qui diu que seran proactius, no reactius i aniran buscant solucions. 
 
El Sr. Alcalde vol aclarir que des de la regidoria el que es vol aturar és el que passava fins ara, 
doncs hi havia caça lliure, i no acaba d’entendre que s’hagi presentat aquesta moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui aclareix que el col·lectiu de gent que caça ara a Vacarisses els 
han anat a dir que sembla ser que la regidoria no veu amb bons ulls les autoritzacions per 
caçar. 
 
La Sra. Santander respon que el que passa és que els caçadors volen caçar preventivament 
com feien abans, i és amb el que no estan d’acord, la caça s’ha de fer perquè hi hagi un 
problema, i aquest problema no és exclusiu del nostre municipi, per tant han d’arribar a acords 
amb els municipis limítrofs. 
 
El Sr. Gibert diu que el tercer punt el poden treure.   
 
El Sr. Serna intervé per dir que el problema dels vietnamites està proliferant a Vacarisses i 
també s’hauria de tenir en compte i afegir-los a la moció. 
 
El Sr. Alcalde respon que suposa que es refereix als porcs vietnamites, però que ell no ho 
inclouria a la moció, doncs primer volen mirar l’afectació que té, la problemàtica que hi ha, de 
qui son, etcètera, doncs en teoria son porcs domèstics i no es poden caçar. 
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Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents deixant el primer punt tal com està, i  
el segon punt quedaria així “Que es faciliti i autoritzi, les actuacions puntuals i les 
corresponents pròrrogues demanades pels caçadors, quan els senglars provoquin danys als 
conreus, ho demanin els propietaris a Medi Ambient i quan no tinguem alternativa a aquest 
tipus de caça”, el tercer punt s’elimina i el quart queda igual, tot i que ja es fa per costum. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA DEL GRUP MUNICIPAL D’UIPV ,  D’APORTACIÓ 

ECONÒMICA, PER L’INCREMENT DE COSTOS DEL PROJECTE D ’OBRES DE 
CLAVEGUERAM I XARXA D’AIGUA DE LA COMA 

 
El ple del 30 de gener de 2014, es 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 i 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 en l'assemblea informativa de veïns de la Coma, celebrada el dissabte dia 17 
d’octubre al Casal, on l’equip de govern de l’Ajuntament de Vacarisses va informar, que 
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finalment el tancament de l’obra, hi hauria una desviació econòmica de 139.000 euros, dels 
quals els veïns  n’haurien d’assumir la quantitat de 57.495’78 euros. 
 
Atès que l’equip de govern de l’Ajuntament va informar en l’assemblea els veïns de La Coma, 
que no disposava de prou diners per assumir aquesta desviació econòmica, i que per tant 
aquests costos els hi repercutirien amb els 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. 
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.-  Demanar a l’Ajuntament de Vacarisses, que les despeses que es van pagar a 

l’empresa IDP, corresponents a la fase de projecte i que pugen en total 42.592 
euros, que aquests diners “no els repercuteixin als veïns de la Coma”. 

 
SEGON.-  Que l’Ajuntament de Vacarisses destini la quantitat de 14.903.78 € per sufragar 

la diferència restant del sobre cost del tancament de les obres de la Coma, 
mitjançant modificació de crèdit del romanent líquid de tresoreria que hi ha 
disponible i no afectat, per evitar que el sobre cost recaigui amb els veïns. 

 
TERCER.-  Traslladar per escrit l’acord de la moció amb la màxima celeritat  a tots els 

propietaris i propietàries afectats per les obres i a l’Associació de Veïns de la 
Coma. 

 
QUART.-  Publicar aquest acord, a “el Terme i a la Web municipal. 
 
 
El Sr. Gibert llegeix la moció i a continuació el Sr. Boada explica que a l’assemblea  van dir que 
no hi havia diners,  tot i que hi havia el romanent tal com diu la moció. Afegeix que ell mateix 
els va dir que,  per a que els veïns no paguessin, si no s’imputen els costos ja pagats per l’ 
ajuntament en exercicis anteriors, que son uns 42.000 €, l’aportació de l’ajuntament només 
hauria de ser de 14.000 €, i per tant és un problema de voluntat política, igual que quan es van 
fer les obres de Torreblanca II, que es podien fer més coses sobre el projecte i hagués pujat 
més pels veïns. Segueix dient que creuen que, a més de tractar-se d’una voluntat política, és fa 
també per “rebotar” als veïns, sinó no ho entén, doncs les quotes es podrien tancar al preu que 
es va dir. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui vol aclarir que en cap moment van dir a la reunió que no hi 
haguessin diners, sinó que van informar de que hi havia un romanent líquid de tresoreria  d’uns 
800.000 €, dels quals ja n’hi havia alguns de compromesos, d’altres es van destinar a fer 
modificacions de crèdit per partides que estaven exhaurides, en negatiu, a zero, i evidentment 
que queden diners ,però per prudència han de reservar uns diners, doncs com ja saben el Grup 
Hera no paga des de fa uns mesos i per tant el dèficit d’ingressos és important.  
Afegeix que el que van dir és que la seva decisió política passaria per assumir una part del cost 
de l’increment,  però no tot, doncs ells estan aquí per complir les seves promeses electorals, 
però no les d’U.I.P.V. 
 
Adreçant-se al Sr. Boada li diu que no dubta que la seva voluntat política fos que les obres no 
haguessin costat més diners als veïns , però va tenir moltes oportunitats de consignar els 
diners, o sigui reservar-los per a que no es gastessin en d’altres coses, i li recorda que als 
mesos previs a la campanya electoral i les eleccions l’ajuntament va gastar molts diners perquè 
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va tenir ingressos imprevistos, va desconsignar partides que va poder aprofitar per fer obres, 
però si la seva prioritat hagués estat La Coma, hagués consignat diners, per exemple quan al 
mes de maig els va convocar per urgència a un ple per fer una modificació de 70.000 €, sent 
coneixedor en aquell moment de que hi havia una desviació per excés d’amidament. 
Per acabar diu que ells ara no volen hipotecar les seves polítiques, tot i que saben que la gent 
de La Coma ha fet un sacrifici gran,  i per això han decidit assumir una part d’aquest cost i 
donant facilitats i afegir una quota més al calendari per pagar aquests 0,48 cèntims per m²  de 
més, però no pagaran res mes.  
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui,  adreçant-se a la Sra. Sánchez,  diu que ells es van trobar 
igual quan van entrar a governar amb les obres de Torreblanca II i van fer mans i mànigues per 
cobrir el que l’anterior govern havia deixat, i per tant creuen que no és just que ara no es pugui 
assumir per part de l’ajuntament aquest desviament de les obres de La Coma. 
 
 
La Sra. Sánchez respon que quan ells van deixar les obres de Torreblanca II es trobaven 
executades en un 80%, U.I.P.V. van acabar l’altre 20 % i per tant el tancament el van fer ells,  i 
la desviació que van deixar en aquell moment només era d’un 3 o 4 %, el que està clar és que 
quan les coses van a judici acaben costant més diners, així va acabar Can Serra, El Palà i 
Torreblanca II, i ara només esperen que La Coma no acabi al Jutjat. 
Afegeix que l’obra de La Coma se l’han trobat executada i sense cap marge de maniobra, a 
més en aquell moment la situació econòmica no era la que hi ha ara, cosa que també s’ha 
d’aclarir.  
 
Pren la paraula el Sr. Boada, qui diu que no vol parlar de Torreblanca II ni de coses passades, 
però una cosa és que no hi hagi consignació i l’altre és que no hi hagi voluntat, i a més haurien 
d’aclarir-se doncs primer sortia a 8,80 €, després a 7,70 €, després a 4,40€...   
Afegeix que treballen pels veïns i que quan s’ha anat a judici ha estat quan les empreses els 
han volgut prendre el pèl. Segueix dient que les obres de La Coma han sortit a 7 €, i les de 
Torreblanca van sortir per 21 €, i els demana que no vulguin recuperar aquests 42.000 €, que 
els sortiran d’exercicis passats i per tant els tindran de superàvit, doncs quan tanquin l’obra els 
cobraran una altra vegada,i diu que a més no hi ha cap diferència entre un veí de La Coma a 
un altre veí de qualsevol lloc de Vacarisses. 
Per acabar diu que tenen raó de què no estava consignat, però ara no recorda si és que ho 
podia haver consignat o no, doncs en aquelles dates no recorda si s’hagués hagut de passar 
per ple o no,  però el que està clar és que no estan parlant de molts diners, com va passar amb 
els 300.000 € de la canonada de Torreblanca. 
 
La Sra. Sánchez comenta, per tancar el tema,que realment es tracta efectivament de voluntat 
política, però el que no pot dir és que per a ells els ciutadans de La Coma no son com la resta, 
quan precisament ells defensaven haver fet una aportació econòmica com ells van fer a 
Torreblanca II ,  doncs aquesta era la solució perquè sortís econòmic als veïns.  
 
Es sotmet a votació  i no s’aprova amb el següent resultat a la votació:      
 
 

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

A FAVOR X X    

EN CONTRA   X X X 

ABSTENCIONS        
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1.10.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UIPV PER QUÈ S’ATURI DE 
FORMA IMMEDIATA L’ABOCAMENT DE LES BALES PROVINENTS  DEL CTR A 
L’ESPAI NO AUTORITZAT. 

 
L’abocador de Coll Cardús situat al terme de Vacarisses, resta clausurat des de l’estiu del 
2014, des del grup municipal d’UIPV manifestem la nostra preocupació, pel tractament dels 
residus que surten del CTR i per l’opacitat de l'equip de govern de l’Ajuntament de Vacarisses 
per no aturar l’abocament de les bales “en un espai amb l’autorització de la llicència caducada” 
durant tot l’estiu i fins ara. 
 
Atès que a finals de l'any 2013, el Parlament de Catalunya ja va aprovar per unanimitat la 
clausura definitiva de l'abocador. 
 
Atès que a principis del mes d’Abril de 2014, el director de l'Agència Residus Catalana, Josep 
Maria Tost, en compareixença al Parlament de Catalunya va confirmar que l'any 2015, 
l'abocador de Coll Cardús es tancaria, Tot i així, encara no sabia la data definitiva. 
 
D’altra banda el grup Hera Tratesa SAU, va demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat, una modificació no substancial de l'autorització ambiental per a una possible 
ampliació de l'activitat a l'abocador de residus no perillosos. 
 
Atès que la intenció de l’empresa Hera Tratesa, era incrementar un 9% el volum autoritzat, que 
és de 13.100.000 m3. de moment, la Generalitat va demanar un estudi d'avaluació ambiental 
"per identificar els possibles impactes i proposar mesures correctores i plans de vigilància i 
control necessaris". 
 
Atès que cal que la instal•lació disposi de la declaració d'impacte ambiental en sentit favorable 
abans d'atorgar l'autorització ambiental per poder ampliar l'activitat.  
 
Atès que la Generalitat, encara no ha donat cap autorització ni s’ha pronunciat respecte a 
l'ampliació de l’activitat de l’abocador demanada per l’empresa Hera. 
 
Atès que l’any 2014, arran del tancament de l’abocador, i després de les pressions dels 
municipis de la comarca, l’Agència de Residus de Catalunya, va arribar a un acord puntual, 
amb el Consorci de Residus del Vallés Occidental, per tal d’autoritzar provisionalment, un espai 
per dipositar les bales provinents del CTR, en un espai  proper al CTR. 
 
Atès que l’autorització puntual a la UTE, la va atorgar l’Agència de Residus de Catalunya 
prevista només per un termini provisional d’un any del 18 de juliol de 2014 fins al 18 de juliol de 
2015, mentrestant no s’atorgués l’autorització sol•licitada per l’empresa Hera Tratesa, per 
l'ampliació de l’activitat a l’abocador, termini àmpliament exhaurit des del passat mes de juliol. 
 
Atès que grup municipal d’UIPV considera inacceptable la manera de procedir i d’actuar per 
part de les diferents administracions, en una qüestió tan important i sensible pel nostre 
municipi.  
 
Per tot l’exposat anteriorment, el grup municipal d’UIPV, proposa al ple de la corporació 
l’adopció dels següents,  
                                                                                                       

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Que l’Ajuntament de Vacarisses, aturi de forma immediata i urgent l’abocament 

de les bales provinents del CTR Vallés en el dipòsit provisional, donat que 
l’autorització atorgada, esta caducada des del 18 de juliol de 2015, i per tant no 
tenen la llicència ni l’autorització corresponent per abocar-hi més residus. 
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SEGON.-   Posar en coneixement de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Fiscal coordinador de Medi Ambient, l’abocament de residus 
provinents del CTR de Vacarisses, en un lloc sense llicència ni autorització per 
si pogués constituir un delicte contra el medi ambient. 

 
TERCER.-  Traslladar l’acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a 

l’Agència de Residus de Catalunya, al Consorci de Residus del Vallés 
Occidental, a “l’Associació Prou Pudors de Vacarisses”, a les Associacions de 
Veïns i a la Federació d’Associacions de Vacarisses. 

 
QUART.-  Publicar aquest acord a “el Terme i a la web municipal”. 
Intervé el Sr. Gibert qui llegeix la moció i a continuació pren la paraula el Sr. Boada qui explica 
que aquesta moció la presenten arran d’assabentar-se a l’últim Ple que la llicència no està 
renovada. Segueix dient que porten 4 anys per tramitar la llicència ambiental per l’ampliació de 
l’abocador, és per això que els van donar provisionalment un any de termini, fins el 18 de juliol, 
i per tant ara l’ajuntament segueix abocant sense llicència en benefici de tots els ajuntaments 
de la comarca. Explica que sempre s’ha abocat amb llicència però ara no en tenen, i el que 
haurien de fer es posar-se a la porta per a que no entrin les bales del CTR i busquin d’altres 
solucions. 
 
Pren la paraula la Sra. Santander, qui explica que el 14 de juny, quan ella va entrar a 
l’ajuntament, el primer que es va trobar va ser que s’acabava un permís de l’Agència el 18 de 
juliol, doncs a l’últim ple el que va explicar el Sr. Boada va ser que estaven passats dels límits 
de la cel·la d’inertitzats, quan realment, de la part que és competència de l’ajuntament a nivell 
legal, no ho estan de passats. Segueix dient que ella ja va explicar que l’informe de l’enginyer 
deia que estaven en cota i la part de la form no l’estaven ocupant amb l’abocament de les 
bales, per tant la part que pertoca a l’ajuntament està controlada a nivell legal. Però després 
estan els permisos de l’Agència, en relació als quals l’ajuntament ha fet tres reunions amb la 
mateixa Agència per a que donin resposta a la situació. Afegeix que l’altre problema és que el 
Consorci no estava constituït, que és qui s’encarrega d’això a nivell comarcal. 
Adreçant-se al Sr. Boada diu que ell ha precipitat la situació, doncs ells porten 4 mesos i el 
Consorci es va constituir el dia 8 d’octubre, i per tant fins el dia d’avui no han tingut temps de 
fer gaires coses, i el que no sap és que van fer ells abans, doncs creu que fins el 18 de juliol no 
s’havia negociat res amb l’Agència. 
 Per altra banda diu que hi ha coses en les que no tenen competència i en d’altres sí, i és el 
que estan mantenint, però el que no saben és que passarà, doncs ara demanen una sèrie de 
coses que pot ser que faci Tratesa o la UTE per sí mateixa, com tancar la porta i que no entri 
ningú, potser el Sr. Gallego diu que no li interessa la situació.  
Segueix dient que el dia 27 d’octubre els va arribar un escrit en el que els informen de que hi ha 
un expedient sancionador a la UTE i Hera Tratesa,  i a continuació llegeix la resposta que ella 
mateixa els ha fet arribar: 
 
“ Benvolguts, 
 
En relació al vostre escrit de 21 d’octubre, en referència a aquest expedient, rebut el dia 27 
d’octubre, amb registre d’entrada 4132, en el qual ens feu avinent que l’Agència de Residus de 
Catalunya, fruit d’un informe d’inspecció de data 9 de setembre de 2015, en base al qual el 
Director de l’Agència de Residus acorda en data 13 d’octubre de 2015 iniciar expedient 
sancionador contra la UTE CTR Vallès Occidental i contra Hera Tratesa SAU, per una 
incorrecta gestió de residus, la qual cosa suposa una infracció de la normativa vigent sobre 
residus,  i atès l’elevat grau d’importància que es mereix qualsevol actuació relacionada tan 
amb l’abocador com amb la instal·lació CTR i/o l’exercici de l’activitat pròpia que s’hi duu a 
terme, us demano que tota acció o actuació administrativa que s’emprengui des de aquesta 
Agència de Residus ens sigui comunicada amb la màxima diligència com a municipi afectat.” 
 
Intervé el Sr. Serna  qui , adreçant-se a la Sra. Santander, diu que pot tenir moltes cartes però 
a partir del 18 e juliol que s’exhaureix el permís ja hauria d’haver fet alguna intervenció, encara 
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que fos un escrit a Tratesa,  fent-los saber que l’ajuntament no està disposat a seguir abocant a 
la cel·la d’inertitzats. Segueix dient que abans d’entrar a l’ajuntament el tripartit  deia que a 
Vacarisses no es volia ni abocador ni CTR, però va ser entrar el tripartit i obrir-se el CTR al final 
de legislatura. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que estava tot signat i que s’ho van trobar fet. 
 
El Sr. Boada diu que no va ser així. 
 
El Sr. Serna segueix dient que ara que tornen a governar, i amb un programa com el de la Sra. 
Santander en el que es deia que es tancaria l’abocador, es trobaran que l’abocador no es 
tancarà i a sobre s’hi abocarà sense llicència, el que és molt greu. Per tant demana a l’equip de 
govern que sigui eficaç i faci la feina el més aviat possible per a solucionar-ho. Afegeix que el 
que han de fer és acabar de definir-se sobre si estan d’acord amb que es continuïn abocant 
bales del CTR o no.  
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui explica que l’informe de l’enginyer diu que la cota d’ 
aquesta cel·la  (que hauria de ser per inertitzats)  on s’està abocant provisionalment, encara no 
ha assolit el nivell de planejament. Per tant la resta és competència de tots els municipis, i si no 
hi ha permisos és una decisió política i han d’anar fora  i per tant hauran de pujar els impostos,  
o bé donen el permís i tenen un temps per acabar políticament de buscar una sortida i no es 
precipita. Torna a dir que han fet 3 reunions amb l’Agència de Residus i creu que l’alcalde ha 
anat a una reunió del Consorci, que no fa ni un mes que està constituït. 
 
Intervé el Sr. Boada qui llegeix un fragment del programa d’ERC: 
 
“Vetllar pel tancament de l’abocador a finals de 2015 segons l’acord assolit pel Parlament a 
instància d’ERC.” 
 
A continuació llegeix un fragment del programa de MOVEM 
 
“Exigir el tancament de l’abocador”. 
 
Adreçant-se a l’equip de govern els demana perquè creuen que fa un any van autoritzar a 
abocar residus aquí, si no era competència d’ells. Explica que les denúncies venen pels 
medicaments que es recullen a Sabadell i s’aboquen dins d’aquesta cel·la, i els demana que 
tenint representants com tenen a tots els ajuntaments, han de procurar que Terrassa, 
Sabadell... puguin abocar i no els posem cap problema. 
Adreçant-se a la Sra. Santander li diu que està cansat d’anar a la Generalitat a advertir-los de 
la situació,  i el que no pot ser és que si entre els uns i els altres no es posen d’acord, 
Vacarisses hagi de patir-ho i estar callats. Li demana si aquesta denúncia que ha llegit és la 
que els va enviar fa dies. 
 
La Sra. Santander respon que no és aquesta. 
 
El Sr. Boada segueix explicant que una de les denúncies que va haver va ser perquè es van 
assabentar que alguns residus de Sabadell ,enlloc de passar pel CTR,  anaven directament al 
vas,  i per això van anar a la Generalitat a dir-ho. Ara , si ells no manen... 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui  aclareix que a l’expedient sancionador diu que la data de la 
inspecció va ser el 9 de setembre de 2015, i li vol recordar que qui decideix si allà s’hi aboca o 
no és l’Agència, i l’ajuntament hi té poca competència, doncs com ha explicat la regidora de 
Medi Ambient, no estem passats de planejament, només en aquest cas tindrien alguna 
responsabilitat.  
Adreçant-se al Sr. Boada segueix dient que des de que han entrat , i gràcies a com van deixar 
les coses de malament,  s’han posat en contacte amb la Generalitat en una situació gairebé 
d’interinatge del seu Director General, sense el Consorci constituït, també han parlat amb 
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l’Agència moltes vegades, i el que ells han dit és que estan molt desconcertats amb el paper 
del Sr. Boada,  i prefereix guardar-se per a ell els comentaris que han fet sobre la seva 
persona. Doncs porta donant voltes a l’abocador 20 anys, i sap que durant aquest temps es va 
passar de cotes però no ho va exigir, encara que parlés d’assentaments i tal... 
Segueix dient que també ha parlat de mirar pels veïns quan va fer un pressupost en el qual 
contava l’entrada de residus fins a 31 de desembre de 2015, sabent que el 18 de juliol això 
s’acabava, i no cal que li digui que pensava que donarien la llicència mediambiental de dalt, per 
tant sabia que autoritzava juntament amb l’Agència una cosa que anava en contra de la 
resolució del Parlament, doncs com ja sap ,si s’aboca a dalt se’n van a 31 de desembre d’aquí 
3 anys. 
 
Adreçant-se al Sr. Boada li diu que gasta una hipocresia que clama al cel, doncs tal com ha dit 
la regidora,  quan arriben el 14 de juny i troben tot això el que han de fer és el que no ha fet mai 
ell, posar-se davant de l’abocador i no deixar-hi entrar els camions, quan a més a més no és 
una competència seva. Afegeix que, abans, quan ha dit que han de mirar pel poble i posar els 
diners a La Coma, com vol que els posin si han deixat d’entrar 200.000 € i segurament no 
n’acabaran d’entrar 300.000 € que el Sr. Boada va pressupostar. 
Per acabar diu que el Sr. Boada hi estava d’acord amb la llicència de dalt, per tant es saltaven 
la resolució del Parlament; que ERC en el seu programa electoral, de bona fe, deia que s’havia 
d’acomplir i per tant ell ja sabia que això no s’acompliria, per tant no ha de treure ara el seu 
programa electoral.  
 
El Sr. Boada li respon que ell d’hipocresia gens i pel que fa al pressupost, aquest es fa al 
desembre,  per tant s’han de preveure uns ingressos i ell confiava que l’autorització ambiental 
de dalt estaria donada, ja que amb acord del Parlament o no, si Tratesa té dret a abocar els 
residus a dalt ho farà. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que si és així perquè parla del seu programa electoral. 
 
El Sr. Boada demana que el deixi parlar tal com ha fet ell. Segueix dient que hi ha molts acords 
del Parlament que no s’acompleixen i que,  quan va fer el pressupost, creia que si més de la 
meitat dels residus que sortissin de les bales anirien a dalt tenien la solució, doncs els residus 
que s’aboquen ara son provisionals, han d’acabar a dalt del vas, per això ell no va calcular que 
el 18 de juliol es tancaria l’abocador, sinó que estava segur de que tindria autorització, sinó els 
residus provisionals que tenen a baix se’ls hauran d’endur fora. 
Per acabar diu que la Generalitat que digui el que vulgui d’ell, doncs el que tenen és un 
problema de desídia, doncs això ja sabien que passaria, i ara algú haurà d’exigir que es 
compleixi. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells seguiran treballant per buscar solucions, però que el que deixa 
abocar a baix és el Sr. Boada,  o això és el que li han dit representants, doncs ell sabia que allò 
era una cosa provisional però que acabaria sent definitiva. 
 
El Sr. Boada respon que no, que faltava aquest permís.   
 
El Sr. Alcalde segueix dient que si allà hi anaven els inertitzats perquè va autoritzar a abocar-hi 
provisionalment , en cap cap hi cap que posteriorment moguin milers de tones de residus per 
dur-los a dalt. A més,  si estava lluitant per la llicència de dalt , no hauria d’haver deixat abocar 
provisionalment, doncs quan a baix estigui ple si donen la llicència de dalt i han de portar els 
residus de baix a dalt, en dos mesos s’acaba l’abocador, cosa que el Sr. Boada no volia. 
Adreçant-se al Sr. Boada li diu que celebra que faci aquesta moció,  doncs demostra que ni ell 
ni el seu grup tenen voluntat de tornar a governar mai més al municipi i han llençat la tovallola.  
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que sempre hi ha hagut lluita per l’abocador i ara no entén 
que hagi desaparegut i que a més l’acusi d’aquesta situació, quan ells han mirat per la 
comarca, per la Generalitat i han estat solidaris, i ara el Sr. Tost tot el dia que el truca i no sap 
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què vol ara, però el que vol defensar és que aquests residus que s’estan abocant aquí no hi 
poden anar perquè no hi ha autorització. 
 
 
Per acabar el Sr. Alcalde li diu que li fa pagar d’aquesta manera al poble de Vacarisses i que és 
lliure de portar-ho a Fiscalia, però ja sortirà tot el que hagi de sortir, doncs ell intueix que hi ha 
boires i nebuloses que no deixen veure més enllà. 
 
 
Es sotmet a votació i NO s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

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

A FAVOR X X    

EN CONTRA   X X X 

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
11.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MVE,  AMB  MOTIU DE LA MARXA 

ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE N OVEMBRE 2015 
 
El 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l'Estat, convocades 
pel Moviment Feminista, per manifestar-nos contra les violències masclistes. 
 
Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades no només a 
manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la prevenció i la 
resposta, deu anys després de la llei integral contra la violència de gènere de 2004, de les 
nombroses lleis autonòmiques i de la Llei Catalana 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, i un any després de la ratificació del Conveni d’Istanbul (BOE del 6 de juny 
de 2014), que s'incompleixen substancialment quant a prevenció en l'àmbit educatiu, que 
només donen protecció laboral o econòmica a l'1% de les 126.742 denunciants, o d'habitatge, 
mentre creix la desigualtat, que és el medi de cultiu de la violència" 
 
Els ajuntaments, com a institucions més properes, som imprescindibles per a la prevenció i 
l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de la llei estatal de 2004. En 
canvi, l'article 27.3.c) de la Llei de Règim Local reformat per la Llei 27/2013 diu que els 
ajuntaments només podran prestar serveis socials, de promoció de la igualtat d'oportunitats i de 
prevenció de la violència contra la dona per delegació de l'estat o de la comunitat autònoma 
finançada al 100%, que en absolut cobreixen els 6 milions de la partida 45 del programa 232C 
de Violència de Gènere en el projecte de pressupostos de l'estat 2016. Per això, aquest 
Ajuntament es compromet a treballar, no només el 7 de novembre davant la Marxa Estatal 
contra les Violències Masclistes, o el 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència 
contra les Dones, sinó tots els dies de l'any i tots els anys: 
 
Per tot això, aquest ajuntament 
 

A C O R D A 
 
PRIMER.-  Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l'Ajuntament una pancarta             

violeta amb el lema ‘Contra les Violències Masclistes’ i promoure la participació             
ciutadana en la marxa. 
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SEGON.-  Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la 
Violència contra les Dones. 

 
TERCER.-  Sostindre tots els dies de l'any, tots els anys, els recursos personals, materials i 

polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l'atenció jurídica, social i 
psicològica a les víctimes de violència masclista, en compliment de l'art. 19 de 
la Llei Orgànica 1/2004, i establir un sistema estable de finançament estatal, 
autonòmica i local a llarg termini. 

 
QUART.-  Donar una atenció estable i de qualitat, que inclogui la reparació, l'avaluació i el 

seguiment, fet que comporta la gestió pública directa dels serveis per a la 
igualtat i contra la violència de gènere. 

 
CINQUÈ.-  Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en tots els 

centres i en totes les etapes educatives. 
 

SISÈ.-   Treballar per la sensibilització contra el sexisme en l'activitat cultural, 
d'organització de festejos, de seguretat i convivència, i totes les actuacions i 
serveis de competència municipal. 

 
SETÈ.-   Promoure l'eradicació del sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips 

sexuals en totes les nostres actuacions i serveis. 
 

VUITÈ.-  Establir programes per a les dones o altres víctimes de la violència masclista 
més vulnerables perquè sofreixen situacions de discriminació múltiple, com a 
migrants, amb diversitat funcional, en situació de desocupació o dependents, i 
eliminar la victimització múltiple en els processos d'atenció. 

 
NOVÉ.-  Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, 

perquè en el seu seguiment i informes al GREVIO per a l'aplicació del Conveni 
d’Istanbul que estableix l'article 68 inclogui, conforme als articles 7.3 i 18.2, les 
actuacions de l'administració local. 

 
 
 
La Sra. Santander llegeix la moció. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Serna qui diu que estan completament a favor de la moció i 
per tant la votaran a favor. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat. 
 

 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. 
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3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 21 i 28 DE SETEMBRE DE  2015, i 5, 13 i 19 
D’OCTUBRE DE 2015. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions relacionades, de les quals s’ha fet entrega de la 
minuta de les actes juntament amb la convocatòria plenària.  
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 263/2015, de 18/09/2015, al 297/2015, 
de 22/10/2015), (Hisenda, de l’1/2015, de 21/09/2015, al 3/2015, de 09/10/2015), (Medi 
Ambient i Sostenibilitat, del 35/2015, de 30/09/2015, al 38/2015, de 20/10/2015), 
(Serveis Municipals, del 84/2015, de 21/09/2015, al 90/2015, de 21/10/2015), 
(Urbanisme, del 76/2015, de 22/09/2015, al 93/2015, de 20/10/2015), (Educació, el 
24/2015, de 30/09/2015, al 27/2015, de 15/10/2015), (Acció Social, Cooperació i 
Solidaritat, del 42/2015, del 17/09/2015, al 49/2015, de 20/10/2015), (Recursos 
Humans i Organització Administrativa, el 4/2015, de 30/09/2015). 

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

ONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRES ORERIA QUE S’HA 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚB LIQUES I A LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERA LITA DE 
CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, RELATI U AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2015. 

 
 

INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ 
 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2015. 
 
 

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

FONAMENTS DE DRET 
 

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 3er  trimestre de l’any 2015 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
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Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
No n’hi ha. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui ,adreçant-se a la regidora d’ensenyament ,li diu que esperava una 
resposta sobre les beques i com que no ho ha fet suposa que ho farà en un altre moment. 
 
La Sra. Santander diu que és la Sra. Serra qui porta aquest tema i per tant contestarà ella. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui segueix fent les seves preguntes: 
 

- Quants usuaris han sol·licitat l’espai familiar? 
- Quants usuaris fan ús del transport escolar de l’escola Pau Casals de la única ruta que 

queda, la dels Caus? 
- A quina empresa s’ha adjudicat el transport escolar de Vacarisses i la comarca? 
- Quan pensen informar la població des sous i retribucions dels càrrecs electes? 
- En relació a l’anterior pregunta, consideren que aquesta manera d’actuar és pròpia d’un 

ajuntament que aspira a ser transparent i de parets de vidre? 
- Perquè el Sr. Alcalde no ha desacatat l’ordre de la Subdelegació del Govern sobre 

l’imposició de la bandera espanyola, donant compliment i coherència a la demanda que ell 
mateix li va fer el novembre de 2013 a l’anterior alcalde? 

- Què passa amb la ràdio? Quin pressupost tenen previst per al seu funcionament? Perquè 
no retransmeten els plens, com a mínim, per a que la població sàpiga el que es debat? 

- Quines actuacions ha fet l’ajuntament en relació al moviment de terres que sembla que 
torna a haver-hi a les piscines del Ventaiol? 

 
Intervé el Sr. Boada qui vol fer un prec, demana que es torni a donar l’ordre del dia al públic com 
es feia abans. 
El Sr. Alcalde respon que ho tornaran a fer. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui,  en relació a les beques, diu que creia que havent informat a 
l’oposició a les comissions informatives ja es donarien per contestats. Segueix dient que aquest 
any s’han tramitat 92 sol·licituds, de les quals se n’han concedit 45, 30 de garantides i 15 del tram 
variable, de codi 3, que estan pendents de la partida de la Generalitat. Comenta que de totes 
maneres no hi ha cap infant en situació de vulnerabilitat que s’hagi quedat sense beca, doncs a 
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totes les famílies que entraven dins dels barems se’ls ha concedit. Afegeix que l’empresa de 
menjador també ha complementat les beques del Consell Comarcal amb 15 ajuts del 50% i dos 
del 25%. 
 
Pel que fa a l’Espai Familiar, la Sra. Santander diu que ja l’informarà amb més detall,  doncs hi 
havia  5 nens inscrits però potser que hi hagi algun canvi i que el sabrà després del Consell 
Escolar. 
 
En relació a l’empresa de transport el Sr. Alcalde informa que l’empresa adjudicatària es diu 
Calella. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui en relació al tema de la informació sobre les retribucions, 
adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que si li fa les mateixes preguntes li donarà les mateixes respostes, 
que l’acta del Ple està publicada a la web, hi ha la notícia al Terme i fins i tot li va explicar que, a 
partir del 15 d’octubre hi hauria el portal de transparència i l’altra dia a les comissions informatives 
el va informar de que portaven retard i que, evidentment, ja ho publicaran. Afegeix que la 
informació ja hi és, que de totes maneres ho publicarà tan aviat com pugui amb el quadre, com al 
Sr. Gibert li agrada,  i que els sous no canviaran fins aleshores. 
 
El Sr. Gibert demana la paraula perquè vol preguntar al Sr. Salamé quin veí ha entrat a l’acte d’un 
ple per veure què cobren els polítics. Segueix dient que és més fàcil i transparent fer un quadre 
amb l’informació, doncs el que sembla és que amaguen alguna cosa, i haurien de fer gala de la 
transparència que van dir des del primer dia, i més havent baixat el total dels sous. Afegeix que 
quan ERC estava a l’oposició van estar 4 anys atacant amb el tema del sou del Sr. Boada, per això 
el seu grup es queixa de que ara ells no son transparents, o és que potser amaguen alguna cosa. 
 
El Sr. Salamé respon que no amaguen res i, que si es fixa,  en l’anterior acta veurà que ha repetit 
tota una part excepte una que ha evitat repetir-la, que era la del quadre que va publicar U.I.P.V., 
però després de sentir transparència 6 o 7 vegades no pot evitar tornar a treure-li el tema. Segueix 
dient que, com poden dir que U.I.P.V eren transparents quan van publicar un quadre amb les 
dades malament, amb valoracions interessades i ara li diuen que ells no ho son de transparents. Li 
recorda que els van obligar a rectificar. 
 
El Sr. Gibert respon que així ho van fer. 
 
El Sr. Salamé diu que sí, però al gener. 
 
El Sr. Gibert respon que la cosa no va anar així. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui explica que el que va anar al jutjat no va ser el com s’havia fet el 
quadre, sinó el fet de deixar la part que havia fet la demanda que posés el que volgués,  i és el que 
van fer. 
 
El Sr. Salamé diu que la resolució deia específicament que es tractava d’una valoració 
interessada. 
 
El Sr. Martin diu que no entraran a valorar-ho. 
 
Per altra banda, pel que fa a la ràdio, el Sr. Salamé diu que no sap a quin tipus d’informació és 
refereixen quan diuen que fa molt temps que estan sense informació. 
 
El Sr. Gibert respon que es refereix a les notícies que es donaven a la ràdio. 
 
El Sr. Salamé respon que es tractava de les notícies de la xarxa. 
 
El Sr. Gibert diu que se’n donaven altres de noticies. 
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El Sr. Salamé li respon que hi estan treballant i que la poden connectar demà mateix la ràdio, però 
que volen fer-ho bé i amb responsabilitat i això porta el seu temps, que s’ha de fer un reglament 
que no hi era, buscar uns responsables, que tampoc hi eren, omplir la graella... Pel que fa als 
plens, estan penjats i per tant els poden escoltar quan vulguin, no només en directe. 
 
El Sr. Gibert respon que això no el satisfà.  
 
En relació a les piscines del Ventaiol el Sr. Casas informa que s’ha obert un expedient, doncs ja fa 
uns dies que es va detectar tot el moviment, a més també informa que hi ha una part que afecta a 
Medi Ambient, doncs s’hi han abocat uralites i per tant els expedients son oberts i ja s’actuarà en el 
seu moment. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui en relació a la bandera estatal explica que al Sr. Boada li va 
arribar una advertència signada, no per la inefable Llanos de Luna, sinó pel seu segon, però a ell li 
ha arribat una amenaça de sanció, el que no és exactament el mateix. Segueix dient que ell el que 
proposa és presentar una moció al proper ple per no penjar-la, U.I.P.V la voten a favor, cosa que 
no sap si ho faran després del que han fet amb l’estelada,  i ell encapçala, desobeeix i fa el que 
calgui, amb un acord de ple. A continuació els demana si votaran a favor. 
 
El Sr. Gibert respon que no, però li diu que el que no ha de fer és anar cap a l’altra banda, doncs 
quan ell estava a l’oposició va dir-li al Sr. Boada que desacatés un ordre, tot i que ara digui que no 
és el mateix, però ells diuen que sí, que van obligar l’alcalde a que pengés la bandera espanyola, i 
ara el que U.I.P.V. diu és que al Sr. Masana li ha passat el mateix i no ha desacatat l’ordre com va 
demanar que es fes en aquell moment. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que no és el mateix, i que una sanció no s’acaba quan s’acaba una 
legislatura. Explica que a U.I.P.V. els van fer un advertiment i a ell, com que ja hi havia un 
advertiment a la Institució, el que li fan és una amenaça de sanció i per tant no és el mateix i diu 
que ell va treure la bandera espanyola i per tant va desacatar l’escrit que havia rebut el Sr. Boada, 
però el segon escrit amenaçava de sanció i , per tant , no es contradiu. 
Per acabar torna a dir que poden presentar una moció conjunta per treure la bandera espanyola. 
 
El Sr. Gibert respon que no, que les lleis s’han de complir i quan ells estaven al govern així ho van 
fer. 
 
Intervé el Sr. Boada qui adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que és lògic que no hagin votat a favor de 
l’estelada. 
 
El Sr. Alcalde respon que cadascú vota el que vol, i si no es penja l’estelada a l’entrada del poble 
serà gràcies a U.I.P.V., i això ja ho explicaran també . 
 
El Sr. Boada diu que és “el colmo” que també els acusin d’això. 
 
El Sr. Alcalde diu que culparà a qui hagi de culpar, doncs si ells s’haguessin abstingut la haguessin 
pogut penjar, i a més si l’han presentada ha estat perquè pensaven que U.I.P.V., s’abstindrien, 
doncs el fet de votar “no” es posar-se al costat de les files unionistes. Afegeix que el PSC té una 
opinió clara, estiguin d’acord o no, però U.I.P.V. va d’aquí cap allà i d’allà cap aquí. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui demana al Sr. Alcalde que sigui valent, que passi de la moció i 
pengi l’estelada, com a independentista de tota la vida, hauria de desacatar, com vol fer ara el 
govern de la Generalitat, desobeir, i penjar l’estelada. Afegeix que ells no li diran res. 
 
El Sr. Alcalde li respon si es pensa que té 3 anys, fent-li aquesta interpel·lació. 
 
El Sr. Boada torna a dir que culpar a l’oposició per no poder posar l’estelada ja és massa. 
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El Sr. Alcalde li respon que culpar a l’actual equip de govern de la situació actual de l’abocador 
tampoc li sembla que sigui... i bé ho fan.  
 
El Sr. Boada diu que les paraules del Sr. Alcalde en relació a l’abocador han estat “la merda que 
ens han deixat”. 
 
El Sr. Alcalde el rectifica, li diu que ha dit “merder” que no és el mateix. 
 
El Sr. Salamé demana la paraula per aclarir que la transparència no es tracta només en publicar 
les coses que un pensa que ha de publicar o que li demanen els altres que ha de fer-ho, sinó que 
és una forma de fer política i d’aquí uns anys potser ho notaran i ho podran valorar. 
 
El Sr. Boada li diu que no l’acaba d’entendre. 
 
El Sr. Salamé respon que és una manera de fer política. 
 
El Sr. Gibert diu que el que ha de fer és posar-ho en pràctica. 
 
Intervé el Sr. Alcalde  qui adreçant-se al Sr.- Gibert li torna a dir-li , tal i com li va dir al ple passat, 
que amb les seves intervencions fa valoracions de final de legislatura, quan només porten 4 
mesos. Afegeix que, quan portin un any, veurà que el seu discurs canviarà radicalment,  i si no 
canvia és que no ho acabarà d’entendre. 
 
El Sr. Gibert li respon que no ha d’enfadar-se ni saber-li greu que l’oposició només facin la seva 
feina, com era la seva quan estaven a l’oposició, doncs com ja li va dir a l’anterior ple, a l’inici de 
l’anterior legislatura ERC va entrar amb la destral, va fer molta feina a l’oposició, però ara han 
canviat les coses i la seva obligació és fer el mateix que feia ell, però amb un altre caire. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la diferència és que U.I.P.V. portaven 20 anys de govern i per tant 
tenien més coses on agafar-se, però quan només portes 4 mesos t’has d’agafar a cosetes, com la 
ràdio, amb la que ells no faran com va fer U.I.P.V.,  que va ser fer el ridícul.  
 
El Sr. Gibert diu que entén que els sàpiga greu que els treguin el tema de la ràdio, però és que ells 
van estar durant molt temps “matxacant” amb la radio i demanant la dimissió del regidor. 
 
El Sr. Alcalde, per tancar el tema, li demana que si té noció del temps en torni a parlar d’aquí a un 
any. 
 
Demana la paraula la Sra. Santander, qui adreçant-se al Sr. Gibert li explica que, arrel de tot el 
tema del Mimó, s’ha trobat com una gatera de la qual Medi Ambient no en tenien coneixement, i 
per tant li vol demanar quina situació legal té aquesta gatera i perquè s’ha posat al mig d’un camí 
del Mimó. 
 
El Sr. Gibert li respon que no està al mig del Mimó, i que com ja li deu haver informat el tècnic hi 
havia una persona que tenia una colònia de gats al Palà a un terreny particular que tenia llogat, i 
arrel de la venda del terreny tots aquests animals, que eren del carrer, es van haver de treure. 
Segueix dient que l’únic terreny que tenien prou allunyat de les zones habitades era al Mimó,  i per 
tant va ser allà on es va ubicar aquesta gàbia per tal que el animals no quedessin abandonats al 
carrer,  i aquesta senyora voluntària és la que els cuida i fa una gran feina pel municipi. Afegeix 
que el tema dels gats és un gran problema,  doncs a més porten malalties i per tant s’han de 
controlar. 
 
La Sra. Santander li demana si està tot correcte amb els permisos pertinents. 
 
El Sr. Gibert respon que no li sap dir, que hauria de demanar-ho. 
 
El Sr. Boada diu que no s’ho van mirar. 
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El Sr. Alcalde li pregunta si s’hi poden anar afegint gats si no hi ha llicència. 
 
El Sr. Boada li respon que ell mateix. 
 
El Sr. Gibert diu que si a la regidora no li sembla bé el que ha de fer és treure la gatera i endur-se 
els gats. Afegeix que es va fer amb la millor de les intencions per solucionar el problema. 
 
El Sr. Alcalde diu que la qüestió és que la van construir a un terreny rústec. 
 
El Sr. Boada diu que no es tracta d’una construcció ,sinó només d’un filat, i calia trobar una solució 
doncs l’ajuntament es va arribar a gastar 60.000 € per sacrificar i esterilitzar gats i gossos. 
 
El Sr. Gibert diu que havien arribat als 100.000 €. 
 
El Sr. Alcalde diu que tot això no respon a la pregunta de la regidora. 
 
El Sr. Gibert diu que ells van autoritzar a que es posés allà i els voluntaris van acabar fent-se els 
responsables, i torna a dir que van fer-ho perquè era problema del poble. 
 
 
Essent les  22 hores i 2 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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


