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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 30 DE 
JUNY DE 2016 
 
 
Vacarisses, 30 de juny de 2016, essent les 20:00 hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell Plenari 
Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 
 
 
Presideix 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde   
 
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Laura Sánchez López, 2ª  tinent d’alcalde 
María Luisa Santander Aguilar, 3ª tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater 
Pere Casas i Ardanaz 
Mariana Ríos López 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Martín i Martín 
Anna Maria Singla Sangrà 
Pedro Roque Serna González 
Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

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

1.1.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRA ORDINÀRIA I ORDINÀRIA 
CELEBRADES EL DIA  31 DE MAIG DE 2016 . 

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

 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.2.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ ADMINIST RATIVA I RECURSOS 
HUMANS APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE L LOCS DE 
TREBALL I DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE VACARI SSES. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 2007 va aprovar 
el Catàleg de Llocs de Treball , el qual conté el Manual de Funcions, el Catàleg retributiu i la 
Relació de Llocs de Treball, el qual fou modificat pels acords del Ple adoptat en les sessions 
ordinàries el dia 27 de setembre de 2007, el dia 20 de desembre de 2007, el dia 28 de febrer 
de 2008, 24 d’abril de 2008, el 31 de juliol de 2008, el dia 26 de febrer de 2009, el dia 28 de 
gener de 2010, el 25 de juny de 2009, el 28 de gener de 2010, el dia 22 de juny de 2010, el dia 
29 de juliol de 2010, el dia 25 de novembre de 2010, el dia 31 de març de 2011, el dia 26 de 
juliol del 2012, i el dia 29 de maig de 2014. 
 
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, així com 
l’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, per qual s’aprova la refosa del  Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Vist que tal i com preceptua l’article 15 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, la relació de llocs de 
treball és l’instrument mitjançant el qual es realitza l’ordenació de tot els personal d’acord amb 
les necessitats dels serveis, i l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del 
treballador públic estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització 
mitjançant les relacions de llocs de treball. 
 
Vist que l’article 15.1.d) de la Llei 30/84, determina que la creació, modificació, refosa i 
supressió de llocs de treballs es realitzarà mitjançant les relacions de llocs de treball. 
 
Arran de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, els ens locals amb secretaria classificada en 
classe segona han de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de 
treball reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Que l’esmentat article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que es reserva als 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, sense establir cap 
excepció, l'exercici de les funcions de «a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i 
l'assessorament legal preceptiu. b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-
financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.», el que implica que no es 
pot considerar vigent l’apartat f) de l’article 2 del Reial decret 732/1994, de 29 de juliol, de 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional que establia la possibilitat que fos la relació de llocs de treball la que 
determinés si el lloc de tresoreria estava o no reservat a personal funcionari d'Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Atès que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any 
de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o 
millora dels existents, a l’empara del que preveu l’article 27 del Decret 214/1990. 
 
Vist que tal i com disposen els articles 32 del Decret 214/1990, i article 52.2.j) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril ,pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, l’òrgan competent per a l’ aprovació de la plantilla i  de la relació de llocs de 
treball,  és el Ple de la Corporació.  
 
Vist que per a l’aprovació de la modificació de la plantilla es requereix el compliment dels 
tràmits establerts per a la seva aprovació, segons determina article 126.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local. 
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Vist que tanmateix  el procediment a seguir per a la seva aprovació del catàleg de llocs de 
treball i de la plantilla  s’ha d’ajustar a l’establert a l’article  283.4 del Decret legislatiu 2/2003.  
 
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida el dia 22 de juny de 2016 va 
dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 

Vacarisses,  la qual comporta modificar el Manual de Funcions, el Catàleg 
retributiu i la Relació de Llocs de Treball (s’acompanya com a document adjunt)  
següent: 

 
 

Creació lloc de treball  

Denominació del Lloc:  
Administratiu/iva de  

Comptabilitat   

Grup:  C1 
 

Situació Contractual:  Funcionari 
 

Retribució Anual Bruta (14 
mesos)   

 27.502,17 euros 
 

 Dotació  1 
 

   

Modificació lloc de treball 
  

Lloc de treball actual Lloc de treball modificat 

Denominació del Lloc:  Tresorer/a Tresorer/a 

Grup:  C1 A1 

Situació Contractual:  Funcionari/ària de carrera 
Funcionari/ària amb 

habilitació de caràcter 
nacional 

Retribució Anual Bruta (14 
mesos)   

29.198,33 32.501,85 

Dotació 1 1 

 
 
SEGON.-  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província , al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, e-tauler i portal 
de Transparència. 

 
TERCER.-  Trametre l'acord i còpia de la modificació de la relació de llocs de treball al 

Departament de Governació , Administracions Públiques i Habitatge, tot sol·licitant 
lla creació i classificació del lloc de treball de Tresorer, funcionari/ària amb 
habilitació de caràcter nacional. 
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QUART.-  Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de 
Vacarisses, amb la incorporació de la següents plaça: 

 
 
 
 
1.Personal 
funcionari        

ESCALA SUBESCALA CLAS
SE CATEGORIA Grup Places  Vacants Amortitz. 

                
Habilitació de 
Caràcter 
Nacional 

Intervenció-
Tresoreria 

TS Tresorer A1 1 1 
  

                

 
 
 
CINQUÈ.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20.1 del RD 500/90, de 

20 d’abril, en relació amb l'art 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 , de 5 de març, l’acord d’aprovació de 
la modificació de la plantilla , juntament amb el seu expedient, previ edicte 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, per 15 dies hàbils, durant els quals 
els interessats podran procedir al seu examen i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes, davant el Ple. L’acord de modificació de la plantilla  es 
considerarà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, de no presentar-se 
reclamacions en el termini abans esmentat  

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

General d'Administració Local del Departament de Governació Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui comenta que, com ja van explicar a les comissions 
informatives, la LRSAL els obliga a que la plaça de tresorer sigui de funcionari de 
l’Administració Local però amb habilitació de caràcter nacional, per tant han de modificar el 
catàleg i crear la plaça d’administratiu comptable, per si en algun moment algú presentés una 
sol·licitud per la plaça de tresorer. 
 
Es sotmet a votació i  s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.3.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’ADHESIÓ AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA  DE MUNICIPIS I 
PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMAC IÓ DE 
CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS. 

 
En el marc de col·laboració mútua que ha de presidir les relacions entres les Administracions 
Públiques i de conformitat amb el principi establert a l’article 4.1.c) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, es considera beneficiós pel compliment dels fins de les Administracions Públiques, 
establir un sistema estable i periòdic de subministrament d’informació per part de l’Agència 
Tributària a les entitats locals. 
 
En data abril de 2003, l’Agència Estats de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, signaren un conveni de col.laboració en matèria de subministrament 
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
 
En aquest sentit, raons d’eficàcia en l’exercici de les competències que tenen atribuïdes les 
entitats locals justifiquen l’establiment d’un sistema de subministrament d’informació que 
permeti a aquestes, si s’adhereixen al present conveni, una agilització en disposar d’informació 
i una disminució de les despeses, aprofitant al màxim el desenvolupament de les noves 
tecnologies. Aquest sistema es regula a través d’un conveni, donat que el subministrament 
d’informació es produirà sobre les dades d’un elevat nombre d’interessats o afectats i haurà de 
verificar-se d’una manera periòdica i continuada en el temps. 
 
Segons l’Annex I de l’esmentat conveni, el subministrament periòdic d’informació, mitjançant el 
tractament telemàtic,  versarà sobre: 
 
 
INFORMACIÓ PROCEDIMENT 
Situació d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries 

Subvencions i ajuts públics: beneficiaris 

Situació d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries 

Procediment de contractació administrativa 

Dades de l’IRPF Els procediments establerts per les entitats 
locals en cada cas 

Dades identificatives Compliment d’obligacions fiscals 
 
 
Atès que l’Annex II del Conveni preveu el protocol d’adhesió, establint com a òrgan competent 
per a adoptar l’acord el Ple de la Corporació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 22 de 
juny de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Vacarisses aprova l’adhesió íntegra al Conveni de 

col.laboració subscrit, en data abril de 2003, entre l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en 
matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari. 

 
SEGON.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret fos menester, per a la signatura 

de tots els documents necessaris per a l’efectivitat dels present acord. 
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TERCER.-  Comunicar el present acord a les administracions interessades. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui comenta que es tracta d’un conveni entre administracions en 
matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari per a facilitar les gestions i no 
marejar als ciutadans amb sol·licituds de documentació. Afegeix que s’aplicarà sobretot en 
tema de subvencions, ajuts públics, contractacions... 
 
Es sotmet a votació i  s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT I SO STENIBILITAT 

D’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONTRACTE A SUBSCRIURE ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIE TARIS ENTORNS 
DE MONTSERRAT, PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA MARC DE RES TAURACIÓ I 
MILLORA FORESTAL EN LA FINCA DEL MIMÓ . 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 31 de maig de 2012,  va 
ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió 
ordinària celebrada el dia 23 d’abril de 2012, d’aprovació del Conveni Marc que té per objecte 
establir els mecanismes de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de 
Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de 
Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat, per tal que aquesta, amb l’ajuda de les institucions esmentades, pugui executar el 
nou Pla Marc de Restauració i Millora Forestal dels municipis de l’àmbit territorial de 
l’Associació de Propietaris Forestals. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 10 
de juny de 2014, va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses a l’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS “ENTORNS DE MONTSERRAT”, acceptant-ne els Estatuts pel qual es regeix, 
acord que fou ratificat pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses,  en sessió ordinària del dia 30 de 
juliol de 2014. 
 
El Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, a partir d’ara Pla Marc, és el document que 
determina, a llarg termini, els objectius i tasques a realitzar, consensuades entre els signants 
de l’esmentat Conveni Marc, en les diferents unitats de gestió definides d’acord amb els 
inventaris forestals i el cadastre. 
  
El Pla Marc es desenvolupa a través de Plans Especials, uns documents que determinen, a 
mig termini i de forma consensuada, les unitats de gestió que hauran de dur-se a terme en 
períodes de cinc anys. Aquests Plans Especials s’executen a través de Programes Anuals, que 
seleccionen, a partir de les unitats de gestió recollides en el Pla Especial, la distribució 
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d’accions, que d’acord amb les possibilitats financeres, es podran executar en un any 
determinat. 
 
Atès que s’han definit els treballs que executarà l’Associació d’acord amb el Pla Marc, els 
programes anuals i el Projecte LIFE MONTSERRAT. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del 13 de juny de 2016, va aprovar el Programa Anual 
2016 per l’execució del Pla Marc de millora i valoració de les finques forestals en l’àmbit de 
l’associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat. 
 
El projecte LIFE Montserrat es localitza a la muntanya de Montserrat i els seus voltants. La 
zona inclosa al el projecte ocupa una extensió de 42.487 ha a la que predomina el bosc (64%). 
L’àrea inclosa al projecte presenta un risc significatiu d’incendi degut a l’acumulació de càrrega 
de biomassa combustible, al canvi climàtic i a la desaparició dels cultius i altres usos forestals 
tradicionals, i ha sofert grans incendis forestals al passat. Aquest projecte busca prevenir 
incendis i millorar la biodiversitat mitjançant una eina innovadora: la gestió silvo-pastural 
integrada. El projecte està coordinat per la Diputació de Barcelona, y participen com a socis 
beneficiaris el Patronat de la Muntanya de Montserrat, Bombers de Catalunya, la Associació de 
propietaris Entorns de Montserrat y la Fundació Catalunya - La Pedrera. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 22 
de juny de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
present 
 

A C O R D 
 

PRIMER.-  Aprovar la minuta de contracte a subscriure entre l’Ajuntament de Vacarisses i 
l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per a definir els 
treballs que executarà l’esmentada Associació d’acord amb el Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal, els programes anuals ,  el Projecte LIFE 
MONTSERRAT i d’altres, a la finca de titularitat municipal anomenada Mas 
Mimó , inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa núm. 5, al Volum 3076, 
Llibre 114, Foli 19, núm. de finca 3571, en els termes que s’expressen a 
l’esmentat contracte i pel termini de vint anys. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de 

Montserrat. 
 
 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui comenta que el 2012 es va signar l’acord marc, es van 
adherir com a propietaris l’any 2014 i, mitjançant aquest conveni,  el que estan fent és regular i 
formalitzar aquesta adhesió, però es diu minuta doncs es tracta d’un esborrany fins que no es 
signi el conveni. 
 
Intervé el Sr. Serna qui pregunta si sabem l’import de la minuta. 
 
La Sr. Santander respon que minuta és sinònim d’esborrany, i que el que va costar pertànyer a 
l’ Associació de propietaris forestals van ser 100 €.  
Segueix dient que els programes de Diputació s’aproven anualment i que aquest any, per 
exemple, la Diputació col·labora amb l’Associació amb una quantitat de 180.000 €, 
principalment per prevenció d’incendis al Bruc. Afegeix que, en el cas de Vacarisses, en un 
futur  hi ha la possibilitat de l’aclariment de pi i tractament de biomassa.  
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Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT I SO STENIBILITAT DE 

RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT E NTRE LA 
UNIVERSISTAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D E 
VACARISSES, PER AL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓ DELS S ENGLARS. 

 
Davant la preocupació del creixement exponencial del senglar a les zones periurbanes i zones 
de seguretat on no es pot caçar i on troben el refugi i l’aliment necessari per a la seva 
subsistència, les institucions responsables han decidit aplicar vacunes immunocontraceptives 
per tal de reduir la capacitat reproductiva dels senglars de vida lliure. 
 
Vist que l’Ajuntament de Vacarisses té com a finalitat l’adopció de mesures per la resolució dels 
conflictes que generen els porcs senglars en la interfície urbana forestal. 

Atès l’interès de l’Ajuntament de Vacarisses en la col·laboració del Departament de Sanitat i 
Anatomia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per al desenvolupament de 
la investigació referent al control de la reproducció de senglars mitjançant l’ús de la 
immunocontracepció vacunal, prestant suport documental i informatiu a l’equip de treball de la 
UAB. 
 
És per això que l’Ajuntament de Vacarisses i la  UAB, amb l’objectiu de col·laborar per al control 
de la reproducció de senglars, varen fer palesa la convergència d’interessos que justifica la 
formalització d’un conveni que establís el marc de la col·laboració i la coordinació que permetés 
aconseguir resultats positius, en data 20 de maig de 2016, varen subscriure un Conveni de 
col·laboració . 
 
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya –LPAC- és 
d’aplicació a les entitats que integren l’administració local, i en el seu article 108.3  disposa que 
les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculades a 
elles, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de les finalitats d’interès 
comú. 
 
Vist que a través de convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú,  sota la forma i en els termes que preveuen les lleis 
reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès, tal i com determina l’article 303.3 
del  Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Vist l'establert a l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú , articles 309, 310 i 311 del 
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals i  article 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
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Atès que el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha 
d’integrar en el Portal de la Transparència, encara no està operatiu i per tant no permet la 
tramesa telemàtica de convenis. 
 
Segons la clàusula cinquena del conveni, l’Ajuntament es compromet a abonar a la UAB la 
quantitat de 4.000,00 euros, més IVA,  de forma anual, essent la durada del conveni de 4 anys, 
esdevé una despesa de 19.360,00 euros (IVA inclòs). 
 
L’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’hisendes locals, estableix que l’autorització o realització de les despeses de caràcter 
plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos, permeten que s’adquireixin aquests compromisos, entre d’altres, per a 
transferències corrents que es deriven de convenis subscrits per les corporacions locals amb 
altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre, i en aquest supòsit fixa percentatges 
diferents d’aplicació de la despesa a cada exercici, sense que puguin excedir del 70% en 
l’exercici immediat següent, en el segon exercici el 60% i en el tercer i quart el 50%. 
 
Vist que a l’empara de l’apartat 5 de l’expressat article, el Ple de la corporació pot ampliar el 
nombre l’anualitats així com elevar els precitats percentatges. 
 
Atès que segons l’informe favorable d’Intervenció, per l’expedient de despesa de caràcter 
plurianual,  la seva distribució en anualitats quedaria determinat de la forma següent: 
 
 

ANY DESTÍ PARTIDA IMPORT 
2016 Medi Ambient 1721 226 4.840,00 
2017 Medi Ambient 1721 226 4.840,00 
2018 Medi Ambient 1721 226 4.840,00 
2019 Medi Ambient 1721 226 4.840,00 

TOTAL DESPESA 19.360,00 
 
 
i que en el pressupost de l’exercici actual hi ha crèdit adequat i suficient en l’aplicació 
pressupostària 1721 226 per a la imputació de la part de despesa plurianual corresponent a 
aquest exercici, així com que pel que fa a la despesa corresponent a exercicis futurs queda 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents exercicis. Per 
aquesta raó la Corporació haurà d’assumir el compromís d’incloure als Pressupostos dels 
exercicis 2017 a 2019 els imports corresponents a l’anualitat prevista, llevat que s’anticipés el 
finançament previst, en cas del qual s’incorporaria al Pressupost de l’any corresponent 
mitjançant l’oportuna modificació pressupostària i reajustament d’anualitats. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 22 
de juny de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Ratificar el Conveni de col·laboració subscrit, en data 20 de maig de 2016, 

entre l’Ajuntament de Vacarisses i la Universitat Autònoma de Barcelona, per al 
control de la reproducció dels senglars. 

 
SEGON.-  Aprovar la despesa plurianual en els termes següents: 
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ANY DESTÍ PARTIDA IMPORT 
2016 Medi Ambient 1721 226 4.840,00 
2017 Medi Ambient 1721 226 4.840,00 
2018 Medi Ambient 1721 226 4.840,00 
2019 Medi Ambient 1721 226 4.840,00 

TOTAL DESPESA 19.360,00 
 
TERCER.-  Autoritzar i disposar la despesa de 4.840,00 euros ( 4.000,00 euros de preu net, 

mes 840,00 euros d’IVA) euros amb càrrec del grup de programa 1721 
concepte 226 del Pressupost General de 2016. 

 
QUART.-  Adoptar el compromís d’aportar la resta d’import de la despesa de14.520,00 

euros, incloent als Pressupostos dels exercicis 2017 a 2019 les quantitats 
corresponents a cada l’anualitat. 

 
CINQUÈ.-  Notificar aquest acord a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
SISÈ.-  Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local  del 

Departament de Governació , Administracions Públiques i Habitatge, i a la Direcció 
General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, depenent del Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. 

 
SETÈ.-  Disposar la informació pública de l’esmentat conveni en el Portal de la 

Transparència. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui comenta que aquest tema ja es va parlar quan es van 
aprovar el pressupostos i que ara el que demanen és un compromís als 4 ajuntaments 
implicats Terrassa, Matadepera, Sant Cugat i Vacarisses,  d’aportar 4.000 € mes IVA anuals i a 
la Diputació de Barcelona, que també aporta 36.000 €. 
 
Intervé el Sr. Serna qui vol demanar l’aclariment del punt quart, doncs no queda clar si és amb 
IVA o sense, ni si s’han d’afegir els 4.840 € que ja s’havien previst. 
 
La Sra. Santander respon que es refereix als exercicis 2017, 2018 i 2019 més l’IVA. 
 
El Sr. Serna respon que ja ha vist que es refereix a aquests 3 anys,  però no diu  que siguin els 
anys del punt segon. 
 
Per altra banda, el Sr. Serna,  diu que a les comissions es va parlar d’una subvenció de la 
Diputació. 
 
La Sra. Santander respon que ja ha dit que la Diputació aporta 36.000 € al projecte. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que no  veuen molt clar aquest projecte i per tant 
s’abstindran. 
 
La Sra. Santander diu que té el projecte i que el poden consultar quan vulguin. Afegeix que el 
projecte inclou una prova pilot que han fet amb el recorregut d’un senglar que porta un xip. 
 
El Sr. Boada i el Sr. Serna demanen que els passi el projecte per correu electrònic. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
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 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR X  X X X 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS   X     
 
 
 
1.6.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ AL PACTE DE LS ALCALDES I 

ALCALDESSES PER A L’ENERGIA I EL CLIMA. 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte dels Alcaldes pel clima i 
l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha nascut després d’un procés 
no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. Així mateix es planteja millorar la 
resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la 
vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, 
a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha 
considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal 
recolzar els seus esforços. 
 
L'Ajuntament de Vacarisses té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces 
per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la 
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, es compromet a 
reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la 
vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient. 
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-   L’Ajuntament de Vacarisses fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 

2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori 
en més del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del 
canvi climàtic mitjançant a la creació de plans d’acció, d’acord amb l’establert al 
document de compromís que s’annexa. 

 
SEGON.-  L’Ajuntament de Vacarisses es compromet a elaborar un Pla d’Acció per 

l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des 
de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius 
que s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de  la iniciativa per 
encàrrec Comissió Europea i inclourà una estimació de les emissions, una 
avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a 
la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant 
conveni, de la Diputació de Barcelona. 
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TERCER.-  L’Ajuntament de Vacarisses es compromet també a elaborar un informe bianual 
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència 
d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa. 

 
QUART.-  Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i a 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible 
les tasques de suport i coordinació. 

 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui cedeix la paraula a la regidora de Medi Ambient.  
 
 
La Sra. Santander explica que ja existia el pacte entre alcaldes per l’energia i ara s’afegeix el 
del canvi climàtic.  
Comenta que la comunitat internacional va assolir un acord històric sobre el canvi climàtic l’any 
2015 a Paris que reconeix l’importància del paper dels municipis i d’altres administracions de 
caire sub-nacional per fer front al canvi climàtic. Segueix dient que l’acord també promou els 
municipis i altres administracions sub-nacionals a tractar el canvi climàtic de manera holística i 
integrada. Afegeix que la mitigació i adaptació al canvi climàtic son estratègies diferents per fer 
front a aquest canvi i poden comportar solucions cobenèfiques  i win-win que resolguin ambdós 
problemes alhora, fer que el procés sigui més efectiu i  eficient , ajudar a reforçar el suport 
polític i enfortir la coordinació entre diferents departaments municipals. 
Explica que una enquesta molt àmplia que es va fer l’estiu de 2015 des de l’Oficina del Pacte 
entre Alcaldes, amb el suport del Comité de les Regions, ha mostrat que una àmplia majoria de 
municipis estaven a favor d’atansar els dos pilars de lluita contra el canvi climàtic i fusionar 
ambdues iniciatives amb la finalitat de promoure una acció pel clima coordinada. Segueix dient 
que, el nou context de política europea, per exemple el marc de clima i energia 20 30, 
l’estratègia d’adaptació de la Unió Europea i Energètica del canvi climàtic com a marc comú 
dona una oportunitat d’un major desenvolupament  de la iniciativa del pacte entre alcaldes i un 
reforç dels lligams entre aquesta iniciativa i la d’alcaldes per l’adaptació.  
Segueix dient que la Unió Europea ha establert l’objectiu de reduir les emissions en un mínim 
d’un 40 % l’any 2030 de manera que es dona suport a l’avenç cap a un sistema d’energia baixa 
en carboni i a la reconstrucció d’una Europa més resistent al canvi climàtic. Les administracions 
locals ja han mostrat com poden fer una contribució crucial en l’assoliment d’aquestes fites.  
 
A continuació llegeix els acords de la proposta. 
 
Es sotmet a votació i  s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.7.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PA TRIMONI D’ADHESIÓ A LA 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 4 DE JUNY, D IA DE 
L’ASSOCIACIONISME CULTURAL (DASC). 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió del 26 de maig de 2016, va fer lectura 
de la Declaració Institucional amb motiu de la celebració, el dia 4 de juny, del Dia de 
l’Associacionisme Cultural. 

“El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de juny Dia 
de l’Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar en valor el 
pes i la força de les associacions que actuen en l’àmbit de la Cultura del país. 
 

La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart festival organitzat per la 
Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, qui va ser president 
de la Diputació de Barcelona entre 1871 i 1872. Aquell certamen de tres dies va representar el 
moment de màxima esplendor per als cors catalans. 
 

Aquests 2016 serà el segon any en què es faran, a tots els equipaments associatius i seus de 
les entitats de Catalunya, unes jornades de portes obertes. Les dates d’enguany seran del 
divendres 3 de juny fins el diumenge 5. L’objectiu és acostar la ciutadania als ateneus, casals, 
casinos, orfeons, esbarts, locals castellers, centres d’estudis, cases regionals, o a qualsevol 
tipus de seu gestionada per associats amb voluntat de servei públic, i fer-los partícips de les 
diverses activitats culturals que s’hi desenvolupen. 
 

El Dia de l’Associacionisme Cultural, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens brinda 
una magnífica oportunitat en pro del reconeixement, la visualització i la reivindicació de la tasca 
cívica de totes les entitats que, arreu del territori, fan una immersa labor de cohesió social, de 
promoció i de difusió de la Cultura. 
 

Per tot l’exposat, la Diputació de Barcelona, institució púbica del món local fermament 
compromesa al llarg dels anys amb el teixit associatiu de Catalunya, se suma a la celebració 
del Dia de l’Associacionisme Cultural del proper 4 de juny de 2016, i es compromet a impulsar-
lo per a que a partir d’ara sigui la data de referència per a gaudir de l’ampli ventall d’activitats 
que ofereixen totes aquestes associacions culturals, tot impulsant el foment i suport tècnic de 
les mateixes conjuntament amb els ajuntaments, garantint així el seu servei públic com a actors 
de primer ordre en la construcció de comunitat.” 

 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
22 de juny de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 

PRIMER.-  L’Ajuntament de Vacarisses s’adhereix a la Declaració Institucional de la 
Diputació de Barcelona,  amb motiu del 4 de juny, dia de l’associacionisme 
cultural (DASC). 

SEGON.-  Comunicar el present acord a l’Àrea de Presidència- Cultura de la Diputació de 
Barcelona. 

 

Pren la paraula el Sr. Casas qui fa un petit resum de la proposta  recalcant que es tracta 
d’instaurar el dia 4 de juny una jornada  dedicada a posar en valor el pes i la força de les 
associacions que actuen en l’àmbit de la cultura del país. 
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Intervé el Sr. Serna qui diu que hi estan totalment d’acord. 

 
Es sotmet a votació i  s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 

 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM ,  PER UN NOU PAÍS 

LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT. 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en 
funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, 
cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat contra 
Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya.  
 
Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb 
la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció per 
desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la societat. 
 
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes 
gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques 
independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que 
compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.  
 
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha 
convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 
 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir 
la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció. 
 
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent 
de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els 
descrits, propis d’estat totalitaris. 
 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Vacarisses proposa 
d’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Vacarisses exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en 

funcions, el Sr. Jorge Fernandez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta 
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informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i 
reprimir ideològicament a polítics independentistes. 

 
SEGON.-   Manifestar el suport de l’Ajuntament de Vacarisses a les accions que tant el 

Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme 
per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades. 

 
TERCER.-   Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un 

nou país lliure de corrupció d’Estat.  
 
QUART.-   Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, amb aquesta moció, volen demanar la dimissió 
de l’indigne ministre Jorge Fernandez Díaz, doncs entenen que en un estat suposadament 
democràtic no pot ser que les clavegueres de l’estat, encapçalades per un ministre, Jorge 
Fernandez Díaz,  intentin desestabilitzar, encausar, etc... el moviment independentista, un 
moviment legítim i democràtic. Afegeix que no entenen com en un estat suposadament 
democràtic, després del que ha passat, no s’estiguin qüestionant el que deien sinó la manera 
en que s’han obtingut aquestes gravacions. En un altre país, per exemple a la Gran Bretanya, 
es convoca un referèndum, el perden i pleguen, i  aquí no, sinó que encara se’ls lloa.  
Per acabar diu que demanen a la resta de partits polítics que composen el Ple que votin 
afirmativament aquesta moció. 
 
El Sr. Serna diu que per part de Veïns no cal ni debatre-la i que només espera que això sigui 
efectiu. 
 
El Sr. Gibert diu que ells també hi estan d’acord, doncs els sobren les paraules per manifestar 
el que ha passat, que és realment indignant i que a més han atacat al President de la 
Generalitat. Afegeix que els que tenen representació a Madrid poden fer que aquest senyor no 
sigui ministre i ha de ser allà on se’ls ha d’exigir la seva dimissió. 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui diu que per l’Estat Espanyol ells tampoc son 
constitucionalistes, és com si no comptessin per a alguns. Afegeix que el que veuen és, no tant 
un país lliure de corrupció d’estat, sinó un país lliure, però que no cal crear-ne un de nou per a 
que sigui lliure, per tant ells creuen que s’ha de treure de la moció  el “nou” i sinó s’abstindran. 
 
La Sra. Sánchez, en la línia del que ha dit la regidora de Movem, diu que no és necessari parlar 
d’un nou país, doncs “país” sigui el que sigui i interpreti cadascú el que interpreti, ha d’estar 
lliure de corrupció i, per tant,  també els sobra el “nou país”. Afegeix que evidentment estan 
d’acord amb el contingut de la moció i lamenten que en una democràcia tan consolidada com la 
nostra es continuïn produint aquestes coses. Per acabar diu que si es retirés el “nou país”, 
doncs té unes connotacions independentistes, hi votaran a favor, sinó s’abstindran. 
 
El Sr. Alcalde diu que no ho canviaran, doncs pensen que tant un nou país ,com el que volen 
fer , com l’estat espanyol , s’ha de fer un nou país, doncs amb aquestes informacions que 
surten dia rere dia de corrupció, utilitzar les clavegueres de l’estat contra moviments 
democràtics... també els hi caldria un nou país, fer foc nou. Per acabar diu que per “nou país” 
entenen les dues singularitats i per tant no ho modificaran, per una banda volen un nou país 
per aquí i, per l’altre, amb tota la fraternalitat del món per la resta de pobles d’Iberia , que s’ha 
de fer un nou país. 
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Pren la paraula el Sr. Garrido qui diu que per anar més directes,  ja que han destituït el Director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, es podria suprimir de la moció el que fa referència a aquest 
senyor.. 
 
El Sr. Alcalde respon que els sembla bé treure-ho, doncs ahir mateix va ser destituït. 
 
El Sr. Gibert diu que ells també entenen que el nou país ha de ser-ho a Catalunya i també a 
Espanya, i fins i tot que cal més a Espanya que a Catalunya. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

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

A FAVOR X X   X 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS    X X   
 
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M, PSC-CP,  MV-E I UIPV  

 DEL MÓN LOCAL EN DEFENSA DE L’ACOLLIDA DE LES PERS ONES 
REFUGIADES 

 
L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones 
Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen milions de 
persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil 
que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per motius 
religiosos, polítics, ètnics, o d’orientació sexual, entre d’altres.  Amb la commemoració d’aquest 
dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que viuen 
milers de persones desplaçades i refugiades arreu del món, així com reconèixer la tasca dels 
professionals i voluntaris de les entitats que treballen en matèria d’immigració i asil que donen 
suport jurídic, social i psicològic a les persones sol·licitants de protecció internacional. 
 
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions catalanes 
han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i denunciant la 
manca de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que és l’administració 
competent a l’hora de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de protecció internacional,  
que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir places per a persones refugiades i que 
encapçala el rànquing de països que deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, 
des de Catalunya s’ha mantingut un fort compromís amb la protecció internacional com 
demostren diverses iniciatives que van des de la que ha protagonitzat el PEN Club Català 
acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats defensores dels drets humans a nivell 
municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats que treballen donant 
assistència a les persones amb necessitats de protecció internacional. 
 
Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva 
fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 2013 
per donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra 
banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de Protecció 
Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i entitats, que engloba el 
dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària.  
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Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de 
persones que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una 
onada d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la manca de resposta dels Estats 
amb les persones refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva 
solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal administració pública 
que oferia acollida, aixopluc i assistència a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les 
competències ni els recursos. 
 
Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran majoria, ciutadans sirians, 
però també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est 
d’Europa durant mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, 
Alemanya... Una situació que havia viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint 
una veritable fossa comuna per milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, 
Somàlia, Nigèria, Mali… Persones que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova 
vida digna. 
 
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa majoria 
d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la Generalitat, 
mostraven la seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de protecció 
internacional , preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. En aquest 
sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats 
refugi per donar resposta a aquesta situació, així com creació del Comitè per a l’Acollida de les 
Persones Refugiades a Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya com a òrgan 
transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local i la Generalitat.  
 
Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat per part 
dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que calia reubicar 
entre els Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la major part dels 
governs com el de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en dos 
anys, la realitat no ha superat les poques desenes de persones reassentades. En canvi, la 
reacció de les institucions europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països 
emissors l’erroni model del govern espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar 
ajudes al desenvolupament i suport comercial i econòmic a canvi que el govern del Marroc i 
altres països subsaharians facin de mur de contenció de possibles refugiats. 
 
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera la 
legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny de trobar 
una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats 
d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea externalitza les seves fronteres i subcontracta 
aquestes responsabilitats a l’Estat turc.  Aquesta mesura va ser rebutjada tant per el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, com per la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català. 
 
Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una premissa 
falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. 
Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi 
humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i 
seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i 
legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en 
els països d’origen i trànsit, etc. 
 
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes les 
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i 
legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de 
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l’asil i de la protecció internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment 
l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la 
Unió Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967.  
 
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els ajuntaments, les 
institucions supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes estem donant suport a 
les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i 
estem treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va expressar el 
president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al 
comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està 
preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir. 
 
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions 
d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i besavis 
fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres 
països amb nosaltres durant aquell episodi de trista memòria. 
 
Per tot això, des de l’Ajuntament de Vacarisses, es proposa l'adopció dels acords següents  
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Declarar l’ens local Ajuntament de Vacarisses municipi compromès amb les 

persones refugiades. 
 
SEGON.-  Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les 

polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en 
l’àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç. 

 
TERCER.-  Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels 

recursos econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones 
refugiades. 

 
QUART.-  Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i 

Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que 
futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional. 

 
CINQUÈ.-  Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i 

segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i 
reassentades que li corresponen de manera immediata. 

 
SISÈ.-   Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida 

i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps 
de refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o 
definitiva.   

 
SETÈ.-   Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, 

dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les 
mesures concretes que estableix, que garanteixi una acollida estable i de 
qualitat a les entitats executores i els municipis catalans on aquestes persones 
s’estableixin. 

 
VUITÈ.-  Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i 

protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de 
les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva 
integració.  
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NOVÉ.-  Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes 

d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  
 
DESÈ.-  Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè 

per a l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels 
municipis acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

 
ONZÈ.-  Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per 

garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la 
interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la 
cohesió social.    

 
DOTZÈ.-  Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i 

solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les 
entitats municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit que té delegada 
aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis. 

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

la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, 
així com a les entitats socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el 
cas). 

 

Pren la paraula la Sra. Serra qui diu que, amb el perill de fer-se pesats amb aquest tema  
aquesta és la tercera moció que presenten en aquest sentit, una es va presentar al setembre 
de 2015, una altra quan van arribar a un acord la Unió Europea amb Turquia i des de el Fons 
Català de Cooperació, la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis els 
demanen que torni a pressionar amb una nova moció amb el sentit de defensar les persones 
refugiades. A més ,des del 2001, el dia 20 de juny és el Dia Mundial de les persones refugiade, 
amb l’objectiu de rescatar de l’oblit la situació que viuen milions de persones desarrelades, 
entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil que actualment hi ha al 
mon. Segueix dient que diverses organitzacions s’han mobilitzat i han denunciat la situació 
d’aquestes persones, però existeix encara una manca de polítiques públiques a nivell del 
govern de l’estat espanyo, l i és el que volen denunciar. 

Afegeix que en aquests darrers mesos també hem assistit a la situació vergonyosa 
d’irresponsabilitat per part de govern europeus a l’hora d’establir el nombre de persones 
refugiades que calia reubicar, a més de les promeses incomplertes, doncs la major part dels 
governs, igual que el de l’estat l’espanyol que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats, en 
dos anys no han passat d’algunes desenes. 

 

A continuació llegeix l’últim paràgraf de la moció i els seus acords. 

 

Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que hi estan del tot d’acord i que fins i tot afegirien més 
coses. 

 

El Sr. Boada diu que el mon local va d’una manera i Europa d’una altre, per tant per molt que el 
mon municipalista ho vegi d’una manera, els estats i Europa ho veuen d’una altre, tot i així diu 
que hi votaran a favor. 
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La Sra. Serra li respon que precisament per això un dels punts reclama que els municipis 
puguin tenir més pes a l’hora de decidir quotes... 

 

Pren la paraula el Sr. Garrido qui explica que per televisió no veiem el que està passant a Siria i 
als camps de refugiats 

 

El Sr. Boada diu que és evident que hi ha gent que ho està passant molt malament als seus 
països i per això venen cap aquí i necessiten ajuda. 

 

La Sra. Serra diu que han arribat molts refugiats a Europa, però el gruix més important de 
refugiats està als països del voltant de les zones en conflicte Siria, Afganistan, hi ha països que 
han duplicat la població i és per això que creuen que s’ha de pressionar també per a que es 
pugui seguir treballant en aquests països independentment dels acords als que s’hagi arribat a 
nivell d’Europa. 

El Sr. Garrido afegeix que Metges Sense Fronteres ha renunciat a les ajudes de 60.000.000 € 
de la Unió Europea. 

 

Es sotmet a votació i s’aprova 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. 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 23 i 30 DE MAIG DE 2 016, i 6, 13 i 22 DE 
JUNY DE 2016. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern local, les quals han 
estat entregades juntament amb la convocatòria plenària. 

 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 160/2016, de 20/05/2016, al 211/2016, 
de 20/06/2016), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 19/2016, de 20/05/2016, al 23/2016, 
de 09/06/2016), (Serveis Municipals, del 23/2016, de 23/05/2016, al 30/2016, de 
30/06/2016), (Sanitat i Consum, del 25/2016, de 06/06/2016, al 27/2016, de 
16/06/2016), (Urbanisme, del 36/2016, de 24/05/2016, al 44/2016, de 21/06/2016), 
(Educació, el 14/2016, de 01/06/2016), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 
24/2016, de 23/05/2016, al 28/2016, de 20/06/2016), (Cultura, Festes i Patrimoni, del 
7/2016, de 23/05/2016, al 11/2016, de 13/06/2016), (Comunicació, del 4 de 25/05/2016, 
al 5 de 25/05/2016). 
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            Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
  
3.4.-  DONAR COMPTE DEL BAN DE L’ALCALDIA, DE 2 DE JUNY DE 2016, DAVANT LA 

SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA PER MANCA DE RECURS DE L’AIGU A. 
 
Per l’Alcaldia, en data 2 de juny de 2016, es va dictar un Ban, a l’empara del que disposa 
l’article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  davant la 
situació d’emergència per manca de recurs de l’aigua, i atès el seu caràcter de reglament de 
necessitat, se’n dóna compte al Ple de la Corporació en compliment de l’establert a l’article 
21.1.m de l’expressat text legal. 

 
“ Ban davant la situació d’emergència per manca de re curs de l’aigua 

 
Benvolguts/des ciutadans/es: 
 
Tal com s’ha anat anunciant darrerament, ens trobem en una complicada situació d’emergència 
per disminució del recurs de l’aigua. 
 
La pluviositat anual de 2015 a Vacarisses s’ha situat per sota de la que l’any 2006 va provocar 
la gran sequera de 2007. Aquest fet ha compromès de forma molt seriosa la recàrrega dels 
nostres aqüífers i actualment  i amb la projecció de les dades de consums que disposem, 
sospitem que no podrem fer front als mesos d’estiu si no extremem les precaucions. 
 
Per això, l’Ajuntament en ús de les facultats que li confereix la Llei, es veu obligat a ordenar les 
següents mesures cautelars: 
 
Primera 
Es prohibeix l’ús d’aigua potable en els següents casos: 
 
1.- Omplert i reomplert de piscines, estanys i fonts, tant públiques com privades. 
2.- Rentat amb mànega de tota classe de vehicles, exceptuant l’efectuada per empreses 
dedicades a aquesta activitat. 
3.- Reg o baldeig de vials, carrers,voreres o camins, tant de caràcter públic com privat. 
 
Segona: 
Es faculta a l’ens gestor de l’abastament municipal d’aigua a reduir la pressió  en capçalera i de 
forma temporal amb l’objectiu de reduir les pèrdues a xarxa, així com a prendre altres mesures i 
actuacions que es considerin necessàries davant de l’emergència. 
 
També es proposen les següents recomanacions a la ciutadania: 

 
• Reviseu les vostres instal·lacions per tal de controlar possibles fuites. 
• Reduïu tant com es pugui el consum d’aigua a les llars, no podem malbaratar el recurs 

innecessàriament (dutxes excessivament llargues, rentadores i rentavaixelles a mitja 
càrrega, etc.) i reaprofitar aigües per altres usos (per exemple aigua de fregar per tirar 
al WC o per regar plantes...) 

• Instal·leu regs per degoteig i eviteu regar horts, parterres i jardins amb aspersors o 
mànegues. 

• Recolliu i reaprofiteu les aigües pluvials. 
• Ompliu piscines amb compra de cubes d’aigua externa.  
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Es fa avinent que les persones que incompleixin aquest ban podran ser sancionades en base a 
la legislació vigent amb imports que poden arribar fins a 3.000 euros. 
 
Prego la vostra comprensió i col·laboració. 
Vacarisses, 2 de juny de 2016 
L’alcalde” 
 
 
 
3.5.-  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN L OCAL, PRES EN SESSIÓ 

DEL 6 DE JUNY DE 2016, DE SOL.LICITUD DE MODIFICACI Ó DE PREACORD, EN 
EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” , MITJANÇANT 
MESES DE CONCERTACIÓ. 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 6 
de juny de 2016 va adoptar, entre d’altres, un acord que transcrit literalment de l’esborrany de 
l’Acta, i a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de dita acta diu així: 
 
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió del 31 de maig de 2012 va aprovar el  Pla 
“Xarxa de Governs locals 2012-2015” que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions 
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que 
té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions que es 
comprenguin al Pla de referència. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 2 de 
juliol de 2012 va acordar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al Protocol General del 
Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” . 
 
El Diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 15 d’octubre de 2013, aprovà les instruccions 
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs locals 
2012-2015”, les qual foren modificades per Decrets de la presidenta de la Diputació de Barcelona 
de 28 d’octubre de 2015 i de 17 de març de 2016. 
 
Atès que el diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, en data 12 de 
febrer de 2015, es va resoldre acreditar el complement del preacord assolit en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” sobre l’actuació “Barreres de 
seguretat camí del Centre Urbà a la urbanització Els Caus (Parc Natural de St. Llorenç i Serra de 
l’Obac), amb una aportació de 166.272,84 euros, dins l’àmbit de concertació de “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures” i periodificació 2015. 
  
Atès que, formalitzat el preacord, pel diputat delegat per a la Cooperació Local en funcions de la 
Diputació de Barcelona, en data 3 de juny de 2015, es va resoldre aprovar l’atorgament de l’ajut 
econòmic indicat al paràgraf anterior per a l’actuació assenyalada, en el marc de les Instruccions 
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, amb el núm. d’expedient 2015/0004224, Codi XGL 15/X/210357. 
 
Atès que l’actuació subvencionada es correspon al projecte de ”BARRERES DE SEGURETAT 
CAMÍ DEL CENTRE URBÀ A LA URBANITZACIÓ ELS CAUS (Parc Natural de Sant Llorenç i 
Serra de l’Obac)”  ,elaborat per l’arquitecte Pere Puigdomènech i Roca,  amb un pressupost 
execució per contracta de 166.272,84 euros , i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local 
en sessió del 24 de març 2014, essent aprovat l’expedient ordinari de contractació per la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària el dia 23 de març de 2015 , 
i adjudicat per acord del mateix òrgan en data 13 d’abril de 2015 ,  per import de 105.397,74  
euros de preu net , més 22.133,53 euros d’IVA, disposant-se la despesa de 127.531,27 euros . 
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Atès que per Decret del regidor de Serveis Municipals núm. 74/2015, de 3 de juliol de 2015, 
s’aprovà la 1ª i última Certificació de les  la relació valorada per import de 138.076,56 euros 
(114.112,86 euros de preu net més IVA de 23.963,70), amb una desviació a l’alça de 10.545,29   
( 8,269 % respecte del preu primitiu del contracte), justificat per la Direcció Facultativa, segons 
informe emès en data 26 de juny de 2015, per l’alteració en el nombre d’uniats realment 
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, i emparant-se amb l’article 
234.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Atès que mitjançant formulari normalitzat, foren justificades les despeses per import de 144.338,04 
euros ( obra= 138.076,56 euros, direcció facultativa= 2.401,48 euros, coordinació de seguretat i 
salut= 1.113,20, redacció projecte= 2.746,80 euros) , la qual cosa implica la finalització de 
l’actuació, i resultant que són inferiors a l’aportació aprovada , a raó de 21.934,80 euros 
(166.272,84 – 144.338,04)  . 
 
Vist que el punt 18.1.c de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012/2015” preveu la modificació de preacords per 
haver-se generat diferències en els paràmetres bàsics del preacord, una vegada l’ens hagi 
executat l’actuació, sempre i quan aquesta diferència suposi l’existència d’un romanent superior a 
1.000 euros, en termes de l’aportació de la Diputació. 
 
Vist que segons la resolució de la presidenta de la Diputació de Barcelona de 17 de març de 2016, 
el termini màxim per presentar a la Diputació propostes de modificació o complements de 
preacords finalitza el 30 de juny de 2016. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent 

A C O R D 

 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la modificació del preacord aprovat , en data 3 de 
juny de 2015, amb el núm. d’expedient 2015/0004224, Codi XGL 15/X/210357,  en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” sobre l’actuació “Barreres de 
seguretat camí del Centre Urbà a la urbanització Els Caus (Parc Natural de St. Llorenç i Serra de 
l’Obac), amb una aportació de 166.272,84 euros, dins l’àmbit de concertació de “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures” i periodificació 2015, actuació que finalitzar i de la qual foren 
justificades les despeses per import de 144.338,04 euros , i  destinar la diferència de 21.934,80 
euros del romanent existent,  a la nova necessitat “Adquisició de material pel manteniment de la 
xarxa de distribució d’aigua potable”, dins de l’àmbit de concertació de “Manteniment 
d’equipaments i infraestructures” i periodificació 2015. 
  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona , presentant electrònicament la 
sol.licitud per via del formulari normalitzat M801. 
 
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació. “ 
 
 
 
3.6.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE LA  DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA D’APROVACIÓ DELS PREACORDS ASSOLITS EN EL  MARC DE 
LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019”. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA     

XARXA DE GOVERNS LOCALS     
       
NOM DE L'ACTUACIÓ:           
        
        
IMPORT SOL.LICITAT:   APORTACIÓ DIPUTACIÓ IMPORT:   
         
126.713,15 €   20.000,00 €    
        
ANY:        
2016            
NOM DE L'ACTUACIÓ:           
        
        
IMPORT SOL.LICITAT:   APORTACIÓ DIPUTACIÓ IMPORT:   
         

138.179,84 €   138.179,84 
€    

        
ANY:        
2016            
NOM DE L'ACTUACIÓ:           
        
Millora d'ordenació ambiental de l'enllumenat exterior de Vacarisses.   
        
IMPORT SOL.LICITAT:   APORTACIÓ DIPUTACIÓ IMPORT:   
         
55.809,46 €   20.000,00 €    
        
ANY:        
2016       
NOM DE L'ACTUACIÓ:            
Millora de l'accessibilitat i peatonalització al 
centre urbà de Vacarisses.       

        
ÀMBIT DE COOPERACIÓ:        
Manteniment i reposició d'inversions per al 
foment de la diversificació econòmica       

        
IMPORT SOL.LICITAT:   APORTACIÓ DIPUTACIÓ IMPORT:   
         

146.152,25 €   146.152,25 
€    

        
ANY:        
2017-2018            
NOM DE L'ACTUACIÓ:       
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Millores energètiques en el poliesportiu de Vacarisses    
        
IMPORT SOL.LICITAT:   APORTACIÓ DIPUTACIÓ IMPORT:   
         

217.825,37 €   100.000,00 
€    

        
ANY:        
2017            
  
  
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui , com en cada Ple, vol comentar que pel que fa a les xifres de 
l’atur es queden igual amb un 16,86 %, doncs hi ha 7 dones que van trobar feina i 7 homes que 
van perdre-la. 
 
Per altra banda, la regidora d’Ensenyament vol comentar les dades de l’evolució de les escoles 
bressol, diu també que dilluns tenen el Consell Escolar Municipal. Comenta que el setembre de 
2015 van començar amb 72 infants en total a les dues escoles bressol, van acabar al maig amb 
86 i pel curs vinent s’han matriculat 88,  amb previsió de millora. Afegeix que, en aquest 
moment, hi ha 52 preinscrits al Cuc i 36 al Xic, el que significa un augment important des de 
l’inici del curs passat. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde qui explica que s’han fet uns arranjaments  a alguns 
carrers del Ventaiol, que han ascendit a 18.000 € aproximadament, i també comenta que hi ha 
tota una polèmica en relació a la pista del Ventaiol, doncs tenen previst fer en breu una sèrie de 
millores en l’enllumenat i la pista. 
 
En relació a les obres de la C-58 diu que ahir es va fer la recepció final de les obres, doncs ja 
estan acabades, cosa que suposa una gran millora. 
 
Informa que el 18 de juliol a les 19:00 hores es farà al Casal de Cultura la presentació de l’ílla 
de vianants. 
 
També informa que just abans d’entrar al Ple li han comunicat que en el Ple d’avui de la 
Diputació s’ha acordat que aquesta ingressarà als municipis part del deute de la Generalitat En 
el cas de Vacarisses diferents bestretes del 2013 i 2015 per un import de 143.978,74 €. Afegeix 
que també li han dit que hi haurà una línia d’ajuts pels infants de 0 a 3 anys per l’escola 
bressol, no només pel menjador. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Pren la paraula el Sr. Serna qui pregunta si en relació al tema de l’aigua es podria obrir 
almenys una font, doncs gent que no viu a Vacarisses i no s’han assabentat de les restriccions 
els demanen que s’obri almenys la del poble. 
 
El Sr. Boada diu que ells volien demanar el mateix, doncs ara a l’estiu als parcs que hi van els 
nens o a les zones esportives almenys que la canalla tingui aigua, doncs a Can Serra mateix 
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no hi tenen res. 
Per altra banda el Sr. Boada diu que troba excessiu que es faci publicitat amb paper d’un 
gramatge de 200 grams en època de crisi, valgui el que valgui, doncs es tracta d’un problema 
d’imatge. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, tornant al tema de l’aigua i de les restriccions que estan patint, 
diu que sabent que la piscina municipal té pèrdues des de fa anys, a part de l’evaporació que té 
diària, i el consum d’aigua per fer les depuracions obligatòries, estan fent una aportació diària 
d’aigua a la piscina força important i demana saber com la fan, doncs els hi semblaria molt 
malament que obrissin l’aixeta per fer això, quan han demanat als veïns que no omplin les 
piscines. 
Per altra banda, pregunta com està la situació del pou del Palà i si dona aigua o no, i si és que 
sí quina quantitat, i si encara es subministra d’aquest pou. La pregunta és si encara s’està 
aportant aigua dels pous de Can Serra. 
 
Intervé la Sra. Singla qui comenta que a l’aparcament del costat del Pau Casals hi segueixen 
entrant i aparcant cotxes i furgonetes cada matí, cosa que sent particular i estant tancat no 
s’hauria de permetre, doncs la gent demana si s’hi pot aparcar o no. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, en relació a les fonts públiques, diu que es un tema delicat 
doncs molt habitualment perden aigua degut a la freqüent utilització i, amb la situació tant 
complexa que tenim al municipi, no poden anar reparant fonts dia sí dia també, doncs això 
genera desplaçaments, problemes, a part de les fuites, tot i que no son gran cosa. Segueix 
dient que es complicat decidir quina s’obre, perquè potser aquí hi ha més nens que al Ventaiol 
però allà també n’hi ha, i a més els pares saben la situació que ens trobem i per tant poden dur 
una ampolla d’aigua. Per acabar diu que poden valorar-ho, però que no els sembla el més 
adequat.  
Per altra banda, pel que fa al pou del Palà, la Sra. Sánchez adreçant-se al Sr. Gibert diu que, 
com ja van explicar a la comissió informativa, ja fa més d’un mes que no es tiba de la nostra 
aigua, i a més el pou dona fins i tot per derivar-nos 100 m3 dia a nosaltres, que s’està pensant 
fer-los anar per la canonada del camí vermell i fer un petit bombeig. 
En relació a l’aparcament del Pau Casals diu que en prenen nota perquè ho desconeixien. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui respon en relació al tarifari de la publicitat, i diu que volien fer un 
tarifari que tingués certa presència i que potser s’hauria pogut fer amb menys gramatge,  però 
n’han fet 100 i es tracta de paper ecològic, no setinat, i els ha sortit molt econòmic. Adreçant-se 
al Sr. Boada li demana s,i independentment d’això, li ha agradat la proposta de poder vendre 
publicitat pels mitjans municipals. 
 
El Sr. Boada respon que es tracta d’un tema de gust i que pensen de manera diferent. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que ell no sap els números, però el pressupost mateix 
abans es feia a tot color i se’n feien 30 còpies, i ells no ho han fet així, per tant una cosa va per 
l’altra, és qüestió de com ho veu cadascú. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació al consum de l’aigua de la piscina, comenta que de 
moment és municipal però estan fent un estudi del consum diari per tal d’establir mesures. 
 
El Sr. Boada diu que hi ha un comptador i és fàcil de veure. 
 
El Sr. Casas respon que es refereix a la que es perd pel vas, doncs han de tenir en compte tots 
els factors. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que no pot ser que després d’un any que porten de govern 
carreguin contra l’abastament d’aigua, quan no hi ha hagut inversió, contra la piscina...  Afegeix 
que l’ajuntament ha de vetllar perquè la piscina, que és pública, és a dir, de tots, i dona servei a 
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tothom, funcioni, doncs aquest govern entén que no pot prevaldre l’interés privat per sobre del 
públic. Explica que l’altre dia, una senyora que té piscina a casa, li va dir que el  que havien de 
fer era tancar-la, doncs com ella ja en té a casa ja paga la seva, i això s’acosta molt al que ha 
dit el Sr. Gibert. 
 
El Sr. Gibert respon que no és així. 
 
El Sr. Alcalde li diu que el que li estan demanant és que omplin la piscina amb cubes, i segueix 
dient que la piscina pública és un estalvi, doncs es consumeix aigua però es tracta de servei 
públic per sobre del privat......, son consideracions. 
 
El Sr. Gibert explica que durant el mandat d’U.I.P.V, també van tenir problemes d’aigua i abans 
de Sant Joan omplien els dipòsits amb cubes perquè entén que és un servei públic i, per tan, 
ara haurien de fer el mateix amb la piscina, doncs no és de rebut que la quantitat de litres que 
s’han d’afegir a la piscina diàriament s’omplin de la xarxa publica d’aigua, quan l’ajuntament ha 
fet un ban per prohibir que s’omplin les piscines, i el que han de fer és donar exemple, cosa 
que no estan fent. Per acabar els demana que l’aportació diària a la piscina s’ompli amb cubes, 
com fan  la gran majoria de veïns de Vacarisses, doncs l’administració és la primera que ha de 
complir les normes i bans i ells no ho estan fent. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui els demana amb quina aigua volen que facin funcionar les 
fonts, si amb aigua de cuba també, doncs ara els estan demanant que les obrin. 
 
El Sr. Boada li respon que les dues vegades que han estat governant ells han tingut problemes 
d’aigua, doncs recorda que va veure a la televisió que hi havia sequera i el que passava és que 
hi havia una bomba encallada a la meitat, i ara tota la setmana passada s’ha bombat 
normalment, com tots els estius ,doncs ell no n’ha vist de cubes per problemes als dipòsits, 
quan cada any en tenien de problemes als dipòsits,  per tant no sap si tenen algun altre lloc per 
treure’ls l’aigua...afegeix que el que només demanava al regidor és que un senyor que té una 
piscina ha d’omplir-la. 
 
El Sr. Alcalde diu que si el que li vol dir és que amb la situació que tenen la prioritat d’un 
ciutadà és omplir una piscina, quan d’aquí a 15 dies potser tenim restriccions? Li demana si el 
que insinua és que no en saben, o bé que potser s’estan bevent l’aigua o acumulant-la per dur-
la a un altre planeta. Li demana al Sr. Boada que vingui el dia que vulgui a veure que la 
columna del pou de 24 metres que avui estaven a 3,70, o que parli amb el tècnic que vulgui. 
Segueix dient que si realment creu que com a govern que porten un any, ara volen emprenyar 
la gent dient-los que no es poden banyar. Per acabar diu que les paraules del Sr. Boada son 
molt greus, doncs ha insinuat que estan fent alguna cosa amb l’aigua o que volen privatitzar-la, 
i ell li assegura que mentre sigui alcalde l’aigua de Vacarisses no es privatitzarà. 
 
EL Sr. Boada explica que s’ha trobat amb un ciutadà que després del ban dubta si omplir la 
piscina o no, doncs necessita fer-ho per depurar-la i netejar-la, però no sap si el sancionaran , 
per tant aquesta és la pregunta que ell vol fer, si la pot omplir o no. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el que li sembla increïble és que estan parlant de que la setmana 
vinent potser hi ha restriccions i ell li demana si pot omplir la piscina. Segueix dient que si té 
ganes de banyar-se que ho faci, però hi ha un ban que ho especifica clarament. Afegeix que no 
pot creure’s que el Sr. Boada, havent estat alcalde durant tants anys, ara amb una situació 
d’extrema gravetat com la que es troben li pregunta si es pot omplir la piscina o no. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, adreçant-se al Sr. Boada, li diu que li sembla una ofensa i 
una irresponsabilitat molt gran que una persona que ha estat tants anys d’alcalde digui el que 
acaba de dir i insinuï el que ha insinuat, doncs quan més informació tenen més bestieses 
diuen. 
Afegeix que els van enviar les dades i estadístiques de pluviositat, els nivells dels pous, 
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l’informe de l’enginyer que ha estat treballant durant mesos, els consums que es preveuen per 
aquest estiu, els metres cúbics que extraurien... Afegeix que és increïble que digui que quan 
governa el tripartit hi ha sequera, com si ells manessin amb la climatologia.  
Explica que acaben d’aprovar que patim un canvi climàtic que té molt a veure amb la pluviositat 
i pel qual han de treballar en un futur, però ells no en son conscients. A més diu que ja van 
veure les dades de 2006, quan van tenir la sequera del 2007 que els va tocar gestionar a ells i 
per sort es van fer les inversions necessàries que ara els han permès tenir la informació 
suficient per saber què pot arribar a passar, doncs si en aquell període hagués seguit 
governant Unió Independent no s’haguessin fet aquestes inversions que els permeten saber 
amb una pantalla els cabdals que tenen, com funcionen les bombes i com està tot. 
Per altra banda diu que saben que aquest equip de govern defensa i sempre ha defensat la 
municipalització de l’aigua, doncs ells aposten per la gestió de l’aigua com a recurs públic. 
Explica que els van informar a una comissió informativa de la reunió que van mantenir amb 
CONGIAC, Consorci Integral d’Aigües de Catalunya, de gestió pública, i els van dir que farien 
una reunió monogràfica per parlar del tema de l’aigua perquè volem conèixer la seva opinió. 
 
En relació a la piscina diu que la responsabilitat de que el vas perdi fa anys i no s’hagi 
solucionat és seva, doncs han governat molts anys. Afegeix que en l’anterior legislatura no 
recorda que es parlés mai de l’aigua perquè ells anaven tirant i no gestionaven, doncs hi ha 
més de dos-cents comptadors que estan clavats a zero i ells no en van fer reposició mai, per 
tant no han estat facturant, el que és una ruïna per l’ajuntament, i això també és responsabilitat 
seva, doncs és la feina que no han fet durant molts anys i l’herència que es troben ells ara, 
fuites arreu, comptadors clavats, falta de comptadors per controlar els regs públics, i d’aquesta 
manera no poden tenir informació i la que tenen és gràcies a la inversió que van fer ells. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui felicita a la Sra. Sánchez per la seva tasca i per prohibir als 
veïns que omplin la piscina, però també per deixar perdre la subvenció de l’ACA amb la que ara 
segurament estarien portant aigua de Terrassa. Segueix dient que el seu govern n’ha fet moltes 
de coses per l’aigua, però el que passa és que constantment s’han de fer coses per l’aigua. 
Però el que vol recalcar és que han enviat un ban a tots els veïns dient que no poden omplir 
piscines, en canvi ells estan omplint la piscina municipal que ja sap que és pública. 
 
El Sr. Alcalde li diu que aquesta és la diferència.  
 
El Sr. Gibert respon que és igual, doncs el que han de fer és donar exemple. 
 
El Sr. Alcalde li posa l’exemple de  la sanitat, que és pública i que si algú vol tenir una Mútua 
pot fer-ho, però l’administració ha de vetllar per la sanitat pública. 
 
El Sr. Gibert li respon que si vol vetllar per allò públic ha d’omplir la piscina amb cubes i no tibar 
aigua d’uns pous que estan malament, sinó que amb els diners de tots pagar les cubes.  
 
El Sr. Alcalde li diu que les cubes es pagarien amb diners de tots, però pregunta d’on es pensa 
que surten els diners de l’altra aigua. 
 
El Sr. Gibert li respon que evidentment de tots els veïns de Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde li diu que, per tant, és el mateix, i que s’ha de mirar pel que surt més car o pel 
que surt més barat.  
   
El Sr. Gibert li diu que es tracta d’un tema de coherència política i que estan demostrant que no 
en tenen. 
 
El Sr. Alcalde li diu que li proposa que pel proper Ple presentin una moció demanant que es 
tanqui la piscina o que incrementi el seu pressupost amb cubes. 
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El Sr. Gibert diu que no capgiri les coses i que les mocions les decidirà el seu partit. Afegeix 
que els veu molt nerviosos perquè han prohibit a la gent i ara ho incompleix l’ajuntament. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que l’objectiu era que, arribat el mes de juny, evitar que 
tothom omplís les piscines al mateix temps, doncs haguessin tingut un problema molt seriós. 
Segueix dient que la piscina municipal no s’ha buidat, s’ha recuperat, però que a més no van 
perseguint a ningú ni han posat policies vigilant als que tenen piscina. Afegeix que hi ha gent 
molt conscienciada i que ningú els ha trucat per preguntar com han de fer-ho per omplir la 
piscina, també hi ha el cas d’algun veí amb piscina petita que ha demanat una cuba per 
compartir-la amb altres veïns i això és el que buscaven ,conscienciar i reduir el consum entre 
tots, doncs amb la situació actual del principal pou que s’està assecant s’ha d’intentar reduir 
aquest consum sobretot els mesos d’estiu. Segueix dient que, segons l’evolució del pou,  
durant el mes de juliol potser si que hauran de tancar la piscina i fer restriccions serioses com 
regar els horts, però han començat per les coses que els ha semblat que tenien una bona 
solució. El que no podien fer és anar esperant a veure que passava al juliol, doncs sinó potser 
si que ho haguessin hagut de tallar tot. 
 
El Sr. Alcalde explica que avui han fet una reunió amb els tècnics de l’aigua i hi ha hagut una 
baixada en el consum del mes de maig al mes de juny i estan al límit entre el que gasten i el 
que extreuen. Afegeix que, amb aquest ban, que no els ha agradat fer-lo, han aconseguit que 
aquest equilibri sigui una mica a favor. A més diu que el tema de l’aigua és un tema de la vila i 
no de governs i que per tant haurien d’estar al seu costat i no anar furgant com ho estan fent. 
  
El Sr. Boada, adreçant-se al Sr. Alcalde, li diu que durant els quatre anys que van governar 
l’ajuntament va tenir uns ingressos mai vistos degut principalment al CTR i van arreglar el que 
van arreglar, però quan van arribar ells al 2011 els ingressos eren els que eren, per tant ara no 
els poden culpar de la piscina i de les inversions, quan  a més s’han perdut oportunitats per no 
justificar a temps. Afegeix que ells van arreglar la Fàbrica, el Castell... van fer el que van poder. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell també té la seva percepció, doncs el Sr. Boada va governar molt 
temps un ajuntament ric i encara hi ha una urbanització per fer i amb una xarxa d’aigua molt 
malmesa, per tant la responsabilitat és de qui ha governat durant 24 anys i no seva, que fa un 
any que hi son. 
Afegeix que quan ells van entrar els nivells del pou ja havien començat a baixar, però l’anterior 
equip de govern amb 800.000 € van optar l’últim mig any de legislatura per gastar-se’ls amb 
parcs, jardins, etcètera, en canvi ells ara amb les meses de concertació han optat per l’estalvi, 
entre ells l’aigua, i aquesta és la diferència entre uns i els altres, que ells prefereixen endreçar 
el de dins. 
 
El Sr. Boada li diu que no digui mentides, que aquests diners no venien de les meses de 
concertació. 
 
El Sr. Alcalde li diu que es ben cert que es va gastar els últims 800.000 € amb parcs i jardins. 
 
El Sr. Boada torna a dir que no és cert i que a més ara es farà la peatonalització del casc urbà 
quan hi ha molts carrers que els fa falta asfalt i s’estan degradant molt. 
 
El Sr. Gibert els recorda que ells van fer l’aïllament de la Fàbrica, la biomassa... també van fer 
coses per l’estalvi i pel bé del poble, en canvi ara sembla que tot el que van fer ells està mal fet. 
Afegeix que els anys que ells han governat han fet coses bones per Vacarisses i dolentes, igual 
que faran ells ara. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ells porten un any. 
El Sr. Gibert li diu que ja en parlaran d’aquí a tres anys, però el que no pot pensar és que 
estant aquí ho farà tot bé, perquè tothom s’equivoca, i el govern del Sr. Boada en va fer moltes 
de coses bones. 
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El Sr. Alcalde respon que li ha comentat moltes vegades al Sr. Boada que si ell hagués estat 24 
anys alcalde aquest poble l’hagués fet al revés, doncs ell abans d’un pavelló amb goteres 
hagués urbanitzat el Ventaiol, doncs la política es qüestió de prioritats, prioritzem la piscina 
pública davant de les privades. 
 
El Sr. Boada diu que en aquest 4 anys ja se’n poden oblidar del Ventaiol perquè les actuacions 
allà s’han de fer amb el Pla Municipal, per tant només faran reunions amb els veïns, doncs el 
projecte que ja està fet no servirà per res. 
 
Intervé la Sra. Serra qui diu que el Pla d’Acció Municipal recull una sèrie d’accions, el que no 
vol dir que no se’n puguin fer més. 
El Sr. Alcalde diu que farà el possible per fer-ho i si pot ser hi haurà asfalt també. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui diu que no vol preguntar res, però vol informar-los que en els 
propers dies formalitzarà la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquesta corporació. Segueix 
dient que la seva decisió de renúncia al càrrec és purament per motius personals, doncs com ja 
saben l’any passat la seva vida va fer un gir que li va fer replantejar-se moltes coses i pensa 
que per estar de regidor, tant al govern com a l’oposició ,s’ha d’estar al 100%, i actualment no 
pot donar aquest 100%. Afegeix que tenir l’oportunitat de participar activament de la política 
municipal ha estat un honor i una responsabilitat com a ciutadà, dedicar temps a intentar 
millorar la vida dels vacarissencs i vacarissenques ha estat molt satisfactori, i fer-ho des de 
U.I.P.V. un gran orgull. Diu que vol agrair als seus companys el recolzament que li han donat 
aquests mesos per continuar , vol també donar l’agraïment als treballadors de l’ajuntament que 
li van fer més fàcil la seva tasca de regidor de l’ajuntament i vol agrair a la seva família, a la 
seva dona, que li ha donat tot el recolzament i també vol tenir un record per una persona que el 
va acompanyar des de petit aquí als plens, el seu fill Salvi. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qu,i adreçant-se al Sr. Martin, li diu que vol agrair-li la feina feta com a 
regidor i també com a persona i com a ciutadà, doncs la seva implicació al municipi ve de lluny, 
des de que va arribar a Vacarisses es va implicar primer a Protecció Civil i després amb la 
política, per tant només pot agrair-li la feina feta. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que desconeixia aquest fet i que vol dir-li que la seva 
relació durant els quatre anys que van governar junts va ser perfecte. Segueix dient que també 
agraeixen la seva dedicació i el seu compromís amb el municipi. Afegeix que li sap molt greu la 
decisió que ha pres, però que l’accepta de bon grau i sap que tant a ell com a Veïns per 
Vacarisses els té a la seva disposició. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que ell, a nivell personal i a nivell de partit ja li ha dit, doncs es 
coneixen fa molts anys des dels inicis d’U.I.P.V., després van prendre camins diferents i al final 
també han coincidit. Adreçant-se al Sr. Martin li diu que ha deixat moltes coses a Vacarisses i 
vol agrair-li ho tot, com a company per la feina feta. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que fa molt temps que es coneixen, i que van lluitar molt 
quan van estar a l’oposició, doncs sempre ha treballat molt per Vacarisses, va engegar 
Protecció Civil, i sempre sense res a canvi ,doncs s’ha estimat el que feia. Afegeix que ha estat 
un bon company, doncs els ha ajudat a tirar el seu projecte endavant, però lamentablement la 
vida li ha donat el cop més dur que hi ha per un pare i una mare i l’entenen perfectament i 
saben que si no hagués passat aquesta desgràcia ell seguiria al seu costat, defensant el poble 
de Vacarisses. Per acabar diu que li agraeixen molt tot el que ha fet en nom del seu partit.  
 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que admira molt tot aquest any que ha vist al Sr. Martin 
treballant amb aquest dolor que tots saben que pateixen i patiran, doncs tal com ha dit el Sr. 
Gibert és el cop més dur que et pot donar la vida, per tant ha estat una lliçó de coratge i 
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fortalesa estant com estaves per dins. Per acabar li dona li gràcies i li diu que endavant. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui adreçant-se al Sr. Martin li diu que el fet de presentar-se 
com a polític va ser una acció molt valenta per part seva i de la seva dona, perquè això significa 
l’estima que té per Vacarisses, i també ha estat valent ara de deixar-ho, doncs tothom entén 
perfectament la situació. Per acabar vol donar molts ànims a la família i al Sr. Martin 
particularment. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que parla per tots, com a ajuntament i com a persona, i li diu al Sr. 
Martin que per tot el que necessiti i vulgui els té allà mateix. 
 
Essent les vint-i-una hores i quinze 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 
 
 
 
 
 
 


