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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 29 DE 
SETEMBRE DE 2016 
 
 
Vacarisses, 29 de setembre 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 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
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. 
 
 
Excusa la seva absència  la Sra. Mariana Rios.. 
 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 
1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 28 DE 

JULIOL 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.-  PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE 
VACARISSES. 

 
El Sr. Secretari llegeix la moció amb el següent contingut: 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 28 de juliol de 2016 va prendre coneixement de la 
renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  Sr. Salvador 
Martín i Martín, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de les últimes 
eleccions locals, alhora que es feia avinent l’escrit de renúncia a ser proclamada electa  
presentat per la senyora Eva Maria Matilla i Borrego, a qui li  corresponia  substituir al cessant . 

Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, s'ha rebut la credencial , acreditativa de la condició d'electe a favor del senyor MARTÍ 
LLORENS I MORRAJA, per estar inclòs a la llista de candidats presentada per Unió 
Independent per Vacarisses, a les eleccions locals de 2015,   extrem que fou notificat, a la 
vegada que fou requerit per a formular la declaració , establerta a l'article 75.7 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la qual ha estat presentada. 

El candidat proclamat  podrà comparèixer a la sessió plenària del dia 29 de setembre de 2016 , 
i acreditar-se per a adquirir plenament la condició de regidor. 

A l’acte de presa de possessió del càrrec públic, s’emprarà la fórmula de jurament o promesa 
continguda a l’article 1 del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril. 

 

Acte seguit es demana al Sr. Martí Llorenç que s’acosti i el Sr. Alcalde li diu:  

 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor de l'Ajuntament de Vacarisses? 

 

El Sr. Llorens emet el seu jurament o promesa dient “prometo”. 

El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Llorens. 

El Sr. Martin diu que no tenia pensat fer cap parlament, però com que li han donat l’oportunitat 
aprofita per dir que la seva jubilació sembla no arribar mai, doncs es va jubilar 4 dies abans 
d’entrar com a regidor l’any 2011, i ara que es pensava que només hauria de fer d’avi li ha sortit 
aquesta oportunitat, i com que sempre li ha agradat col·laborar en molts àmbits, tant a la seva 
associació del Palà com al municipi, torna amb molt de gust i pensant que tots plegats faran 
molt bona feina. 

 

El Sr. Alcalde li agraeix les seves paraules. 

 
1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP 

MUNICIPAL UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES , DE LA C OMPOSICIÓ DE 
LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I  DE 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRG ANS 
COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE I A D’ALTRES ENTITA TS I ORGANISMES 
DE LES QUALS FORMA PART. 

 
En compliment del què disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 
de juliol de 2015,  va prendre l’acord de creació i composició de les Comissions Informatives 
Permanents i nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 
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Atès que s'ha dut a terme l'acte de presa de possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de 
Vacarisses per part del senyor Martí Llorens i Morraja. 
 
Atès que , de conformitat amb l'establert als articles 29 del Reglament d'organització , 
funcionament i règim jurídic dels ens locals,   mitjançant escrit del Portaveu del Grup Municipal de 
Unió Independent per Vacarisses, ha estat designat el senyor Martí Llorens i Morraja per a 
representar-los en  diferents òrgans col·legiats, així com modificacions respecte els nomenaments 
acordats a la sessió extraordinària del 9 de juliol de 2015. 
 
En conseqüència cal regularitzar la composició dels diferents òrgans col.legiats municipals .  
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 21 de 
setembre de 2016 va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels 
següent 

 
A C O R D 

 
PRIMER.- Modificar la composició del Grup Municipal UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES ( 
UIPV) que queda constituït amb les següent integrants: 
 
Salvador Boada i Guàrdia – Portaveu 
Josep Maria Gibert i Castellet – Substitut de portaveu 
Anna Maria Singla i Sangrà 
Martí Llorens i Morraja 
 
SEGON.- Modificar la composició de les Comissions Informatives Permanents de Règim 
Interior  i de Serveis Territorials, de manera que en seran membres, en representació del Grup 
Municipal d’Unió Independent per Vacarisses, el regidors/res següents i en les condicions de 
 
Comissió Informativa Permanent de Règim Interior 
Titular: Josep Maria Gibert i Castellet 
Suplent: Martí Llorens i Morraja 
 
Comissió Informativa Permanent de Serveis Territorials 
Titular: Salvador Boada i Guàrdia 
Suplent: Anna Maria Singla i Sangrà 
 
TERCER- Nomenar representants del Grup Municipal Unió Independent per Vacarisses, en els 
següents òrgans col·legiats competència del Ple i a d'altres organismes i entitats  de les quals 
forma part: 

 

Salvador Boada i Guàrdia - Comissió Local de Protecció Civil 
Josep Maria Gibert i Castellet -Consell Municipal de Comunicació 
Josep Maria Gibert i Castellet - Consell de redacció 
 
QUART.- Notificar el nomenament als interessats i  òrgans afectats. 
 
CINQUÈ.- Donar publicitat dels presents acords al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de 
Vacarisses. 
 
 
 
El Sr. Alcalde explica que, a conseqüència de la incorporació del Sr. Llorens,  s’han de fer una 
sèrie de modificacions que s’han de votar. 
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Es sotmet a votació quedant aprovada 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 L’ALCALDIA DE PRESENTAR RECURS D ’APEL·LACIÓ CONTRA LA 

SENTÈNCIA NÚM. 187/2016, RECAIGUDA EN EL RECURS CON TENCIÓS-
ADMINISTRATIU  NUM. 227/2014 .  

 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 140/2014, de 2 de juny de 2014, es va resoldre comparèixer davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona,  del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el recurs contenciós-administratiu núm. 227/2014 Secció B, interposat XXXXXXXXXXX, en 
nom i representació de FCC CONSTRUCCIÓN,SA, contra la resolució de l’acte presumpte pel 
qual es desestima per silenci reposició contra l’acte administratiu d’aprovació de la certificació final 
del contracte d’obres Projecte d’Urbanització Sector Torreblanca II de Vacarisses, i contra la 
reclamació de pagament dels sobrecostos causats per l’increment del termini d’execució del 
mateix contracte d’obres,  dictada per aquest l’Ajuntament.  L’esmentat decret fou ratificat per 
acord del Ple de l'Ajuntament de Vacarisses,  en sessió ordinària el dia 30 de juliol de 2014. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2016 es rep notificació de la sentència núm. 187/2016, 
dictada en data 8 de setembre de 2016 , pel Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona, 
recaiguda en el recurs contenciós-administratiu núm. 227/2014 Secció B, per la qual es resol 
estimar parcialment l’esmentat recurs contenciós administratiu en el sentit de: 
 
-Declarar l’anul·lació dels acords adoptats per l’Ajuntament de Vacarisses el dia 17 de juny de 
2014, en els quals s’estima parcialment l’augment de la liquidació final de l’obra en la quantia de 
1.611,54 euros, IVA inclòs; i es desestima la sol·licitud d’indemnització pels sobrecostos causats 
per l’increment del termini d’execució del “Contracte d’Obres del Projecte d’Urbanització del Sector 
Torreblanca II de Vacarisses”. 
 
-Declarar la procedència en part de la reclamació efectuada, condemnant a l’Ajuntament de 
Vacarisses a abonar la recorrent la quantitat de 543.313,19 euros, més els interessos legals que 
corresponguin. 
 
Atès que la sentència és desfavorable als interessos municipals ja que no respon a les pretensions 
de l’Ajuntament , es considera necessari interposar recurs d’apel·lació. 
 
Vist que l’article 10.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa,  estableix que les Sales del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya coneixeran, en segona instància, de les apel·lacions promogudes contra 
sentències dictades pels Jutjats del Contenciós Administratiu. 
 
Vist que el recurs d’apel·lació s’ha d’interposar davant el Jutjat que ha dictat la sentència que 
s’apel·la, dins els quinze dies següents al de la seva notificació, conforme preveu l’article 85.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
Vist el disposat per l’article 23.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, quan a representació i defensa de les parts, cal designar lletrats i 
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procuradors per a la formulació, defensa i representació dels interessos municipals en el recurs 
d’apel·lació esmentat. 
 
Vist que l'article 22.2.j  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
disposa que el Ple té atribuït l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de competència plenària. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 21 de 
setembre de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Formular, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya,  recurs d’apel.lació contra la sentència núm. 187/2016, dictada 
en data 8 de setembre de 2016, pel Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona, 
recaiguda en el recurs  contenciós-administratiu núm. 227/2014 Secció B, per la qual 
es resol estimar parcialment l’esmentat recurs contenciós administratiu en el sentit de: 

 
-Declarar l’anul.lació dels acords adoptats per l’Ajuntament de Vacarisses el dia 17 de juny de 
2014, en els quals s’estima parcialment l’augment de la liquidació final de l’obra en la quantia de 
1.611,54 euros, IVA inclòs; i es desestima la sol.licitud d’indenmització pels sobrecostos causats 
per l’increment del termini d’execució del “Contracte d’Obres del Projecte d’Urbanització del Sector 
Torreblanca II de Vacarisses”. 
 
-Declarar la procedència en part de la reclamació efectuada, condemnant a l’Ajuntament de 
Vacarisses a abonar la recorrent la quantitat de 543.313,19 euros, més els interessos legals que 
corresponguin. 
 
SEGON.-  Nomenar  al Sr. JOAN ANTON CAMPILLO ZARAGOZA, per la seva condició 

d'advocat,  per a ser assistits en la defensa dels interessos de l'Ajuntament i conferir la 
representació d’aquest Ajuntament a la procuradora Sra. ASUNCIÓN VILA RIPOLL. 

 
TERCER.-  Presentar davant el Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona el present acord 

juntament amb la formulació de l’escrit d’apel.lació . 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari qui explica que, arrel de l’última certificació de les obres 
d’urbanització de Torreblanca II, el que abans es deia la liquidació de les obres amb l’empresa 
executora, l’empresa F.C.C. va presentar un recurs administratiu, en un primer moment, que es 
va estimar en una mínima part, I per això,  davant de la desestimació gaire bé íntegra del 
recurs de reposició, es va presentar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Unipersonal del Contenciós número 7 de Barcelona. Segueix explicant que, dos anys després, 
ha recaigut sentència que estima parcialment el recurs presentat per Fomento, que va 
presentar demanda per un import total de reclamació de 2.606.000 €,  repartits en dues 
reclamacions que es van acumular en el recurs, amb un import similar cadascuna d’elles. 
Afegeix que una d’aquestes reclamacions era per desviacions d’execució d’obra, segons ells, i 
l’altre per sobrecostos de l’execució de l’obra per increment del termini d’execució.  
Segueix dient que, com a resultat de la resposta de la demanda, les proves pericials i testificals 
practicades, i les conclusions d’ambdues parts, es va dictar sentència amb la qual s’estima 
parcialment el recurs i es condemna l’Ajuntament de Vacarisses a pagar 543.000 €, repartits en 
sobrecostos d’execució d’obra per uns 390.000 € i la resta uns 140.000 €. 
Per acabar diu que, davant d’aquesta sentència, hi cap presentar recurs d’apel·lació davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és el que estan sotmeten a aprovació per tal de 
presentar recurs contra la sentència dictada en primera instància. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que ja en van parlar a la comissió i que ara el Sr. 
Secretari ho ha explicat, però que si necessiten qualsevol aclariment més poden demanar-ho.  
 
Intervé el Sr. Serna qui comença la seva intervenció dient que vol donar el seu agraïment a tres 
persones, en primer lloc al Sr. Boada perquè gràcies a la seva vàlua aquesta obra ha finalitzat 
de la manera que ho ha fet i el recurs per part de l’ajuntament tampoc s’hagués fet de la 
manera que s’ha fet. En segon lloc li vol agrair al Sr. Secretari l’empenta tant important que ha 
fet que el recurs tingui almenys la sentència parcial que tenen. Afegeix que també vol agrair a 
l’actual alcalde que, sense demanar consens a l’oposició, hagi agafat la responsabilitat de no 
acceptar la sentència i presentar el recurs. Segueix dient que, com a veí i representant de 
Veïns per Vacarisses, està segur que si a l’anterior legislatura no haguessin governat els que 
ho van fer, aquesta sentència no hagués estat possible, sinó que haguessin estat els veïns els 
que haurien d’haver pagat  l’import que demanava Fomento. 
 
El Sr. Boada demana si tenen l’informe amb totes les conclusions del pèrit, doncs suposa que 
la pericial deu ser important, i que és molt complicat que la sentència canviï en un futur, per tant 
segurament hauran de pagar els 500.000 € dels 2.600.000 € que els demanaven en un primer 
moment. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui agraeix que vagin tots a una, doncs toca defensar els 
interessos de l’ajuntament i dels veïns. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat.  
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
2.- SOBREVINGUTS.  
    
             No n’hi han. 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.-  DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CE LEBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 18 i 26 DE JULIOL DE  2016, EL 4 i 29 
D’AGOST DE 2016, i EL 5, 12 i 19 DE SETEMBRE DE 201 6. 

 
            Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern local relacionades. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 244/2016, de 21/07/2016, al 305/2016, 
de 22/09/2016),(Hisenda, el 3/2016, de 09/08/2016), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 
26/2016, de 25/07/2016, al 27/2016, de 04/08/2016), (Serveis Municipals, del 40/2016, 
de 19/08/2016, al 46/2016, de 13/09/2016), (Sanitat i Consum, del 28/2016, de 
08/08/2016, al 33/2016, de 09/08/2016), (Urbanisme, del 57/2016, de 22/07/2016, al 
87/2016, de 19/09/2016), (Esports, del 5/2016, de 01/08/2016, al 7/2016, de 
14/09/2016), (Educació, del 19/2016, de 09/09/2016, al 21/2016 de 12/09/2016), (Acció 
Social, Cooperació i Solidaritat, del 35/2016, de 01/09/2016, al 44/2016, de 
12/09/2016), (Cultura, Festes i Patrimoni, del 14/2016, de 22/07/2016, al 22/2016, de 
01/08/2016), (Participació Ciutadana, el 2/2016, de 05/07/2016), (Comunicació, el 10 de 
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12/09/2016), (Recursos Humans i Organització Administrativa, el 8/2016 de 
29/07/2016). 

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

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, com fa en cada Ple, dona les dades de l’aturi diu que aquest 
mes d’agost no han estat tant positives com al juny, doncs es troben amb 23 aturats més, el 
que representa una taxa d’atur del 16,73 %. 
 
Per altra banda comenta que la sentència que va dictar el jutge cap al senyor que el va 
amenaçar ha estat una ordre d’allunyament i el pagament d’una multa. 
 
També diu que s’ha confirmat la data de la Fira del mon geganter, que serà a l’octubre de 2017. 
 
Informa que al Grup Hera l’ha comprat el Grup Grinyó i , en una reunió que han mantingut ,els 
han informat que no tenen cap coneixement del famós conveni per al camp de gespa. Afegeix 
que ho defensaran , però que vol que sàpiguen on estan. 
 
Per acabar, en relació a les beques del menjador, diu que el Consell Comarcal ha enviat una 
carta a la Consellera amb el suport de tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca demanant 
moltes més beques de menjador, doncs les que han concedit les troben insuficients. 
 
Pren la paraula la Sra. Santander, qui, en relació a la matriculació a les escoles del municipi, 
explica que pel que fa a les escoles bressol l’any passat es va fer un esforç amb reducció de 
quotes i bonificacions, i aquest curs es troben amb 89 infants, 8 més que l’any passat i, per 
tant, es consoliden les dues escoles. Pel que fa a l’Escola Municipal de Música la matriculació 
ha baixat, hi ha 188 inscripcions, però cal tenir en compte que la reducció de naixements ha 
afectat molt a les noves inscripcions. 
Pel que fa al Pau Casals la matriculació ha estat de 395 alumnes, 14 menys que l’any passat, 
per tant només tindrà una línia de P3, i a Font de l’Urpina hi ha 303 alumnes, quan l’any passat 
van ser 334, i ja es va reduir també a una línia. 
En relació a l’Institut de Vacarisses, diu que el número d’inscripcions ha augmentat, aquest any 
son 443 alumnes i s’ha obert una nova aula de segon de batxillerat. 
 
Intervé el Sr. Boada qui demana quants nens s’han matriculat de nou a cada una de les 
escoles bressol. 
 
La Sra. Santander respon que han estat 52 al Cuc i 37 al Xic. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui vol fer un agraïment públic a tota la ciutadania per la 
col·laboració i implicació amb el problema de l’aigua, cosa que els ha permès salvar l’estiu i, 
per tan,t és just agrair-ho a tothom. 
En relació a la inversió econòmica que s’ha hagut de fer diu que, pel que fa als treballs 
d’investigació, el cost ha estat de 36.200 €, en els que falten les últimes perforacions al pou 
paral·lel al número 1, doncs estan negociant un descompte perquè n’han hagut de fer moltes i 
son molt costoses. Per altra banda diu que han tingut despeses d’aforament i analítiques per un 
import de 4.000 €, equipaments del pou, instal·lacions elèctriques, canalitzacions i conduccions                      
hidràuliques,  aprofundiment del pou número 1, actuacions de col·locació de cabal·limetres, 
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reguladors de pressió que n’han posat molts i valen molts diners, amb un cost total de 112.300 
€. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Garrido qui demana saber la quantia de la multa imposada al senyor que 
va amenaçar al Sr. Alcalde.  
 
El Sr. Alcalde respon que aquesta multa va en funció del que cobra la persona, i que li van 
imposar 6 € per 50 dies i una ordre d’allunyament de tres mesos a 100 metres.  
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui ,adreçant-se a la Sra. Santander, li demana com està el tema 
de la cantera i la planta de transferència.  
 
La Sra. Santander respon que des de Activitats es va obrir un expedient perquè no hi podia 
haver aquest tipus d’activitat. 
 
El Sr. Boada diu que estan tots equivocats , doncs hi estan entrant descaradament una pila de 
contenidors. 
  
La Sra. Santander li torna a dir que tenen un expedient obert i que alguna vegada que hi han 
entrat els avisen. 
 
El Sr. Boada demana que hi vagi l’inspector i entri a peu. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui demana a la Sra. Santander que els expliqui la problemàtica que han 
tingut aquest estiu amb els porcs senglars a la zona de Torreblanca II i La Carena Llarga, 
doncs tenen constància que hi ha hagut abocaments de contenidors de brossa durant molts 
dies i per tant volen saber quines actuacions han fet, com s’han capturat els senglars ( si és 
que s’ha fet) , a través de quin mitjà, si han intervingut els forestals, si han posat gàbies trampa 
i si les actuacions han tingut algun cost per l’ajuntament. Per altra banda, en relació a les 
vacunes que van dir que posarien als porcs senglars per a que no es reproduïssin, vol saber si 
les han estat posant a les captures d’aquest estiu o s’han adoptat altres actuacions. 
 
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Casas, li demana novament pel bar del camp de futbol, 
doncs la temporada comença ja mateix al mes d’octubre i el bar encara està tancat. Afegeix 
que s’han informat i els han dit que l’anterior adjudicatari va informar l’ajuntament de que ho 
deixava a finals de maig, per tant en 4 mesos entenen que hi ha prou personal a l’ajuntament 
per preparar un plec i poder començar la temporada amb el bar donant servei. 
 
Seguint amb el camp de futbol, diu que s’han assabentat que quan van començar els 
entrenaments de futbol el camp estava en condicions de manteniment pèssimes i que hi van 
anar màquines a posar sauló, però aquest no s’ha compactat i, per tant, quan plou, tota la feina 
de posar el sauló no serveix de res, per tant els demana que facin la feina en condicions 
perquè el camp ha d’estar en condicions.  
 
En relació a l’app municipal li demana al Sr. Salamé com està funcionant, quina quantitat de 
comunicació d’incidències hi ha a dia d’avui i en quins àmbits. 
 
Pel que fa a la inauguració del monòlit que es va fer l’11 de setembre, vol saber si es tracta 
d’una iniciativa de l’equip de govern o només de l’equip que està a l’alcaldia, doncs hi van 
trobar a faltar a l’equip de govern, fins i tot el Sr. Alcalde va dir unes paraules agraint als 
presents i també va dir que trobava a faltar d’altres persones. 
 
Per acabar, adreçant-se al Sr. Salamé, li diu que fa temps que no parlen de la radio, i ara que 



 9 

ja fa 16 mesos que estan al govern vol saber com van les propostes de la ciutadania i si ja té 
estructurada la graella de la Radio Municipal, el pressupost i, sobre tot, volen saber quan es 
posarà en marxa, doncs si van passant els mesos i la radio no funciona hauran de dir-li que és 
un inepte, doncs ells tenien una ràdio que no funcionava gaire bé però funcionava, i com a 
mínim donava una certa informació als veïns, i ara porten més d’un any sense funcionar. 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui, en relació a la problemàtica dels porcs senglars, diu que 
hi estant treballant des de tres regidories per tal de solucionar-la. Pel que fa a la vacuna, diu 
que encara no està en marxa, per temes burocràtics, doncs calen unes certificacions per tal 
que la universitat ho pugui engegar. Afegeix que han tingut un parell de demandes per part de 
propietaris d’horts, i al Departament de Medi Ambient tenen l’ordre de que quan hi ha un 
problema de cultius han d’intervenir els caçadors. Segueix explicant que la primera d’aquestes 
intervencions es va ajuntar amb problemes que hi havia al municipi, que eren competència de 
Seguretat Ciutadana. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que aquest estiu els porcs van començar a tombar contenidors 
i, com que la cosa anava a més, van parlar amb Juan i Juan, els quals van començar a posar 
uns ancoratges que encara s’estan posant, i paral·lelament es va parlar amb els forestal,s que 
els van informar de la mesura de la gàbia per capturar-los i després aplicar-los l’eutanàsia 
d’una manera ètica, i no amb un tret ,com fan a d’altres pobles del voltant. 
 
El Sr. Gibert demana si es fa igual que amb un gos o un gat. 
 
El sr. Alcalde li respon que efectivament, primer s’adorm a l’animal, després se l’eutanàsia i 
finalment s’incinera. 
 
El Sr. Gibert li demana quin és el cost total. 
 
El Sr. Alcalde diu que no el sap encara i que de moment li han fet a quatre porcs.  
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, en relació als ancoratges, explica que quan va començar 
la problemàtica dels contenidors tombats, va provocar situacions de perill en alguns casos i 
molta més feina a l’hora de fer el servei de recollida de les escombraries. Segueix dient que 
l’empresa  Juan i Juan tenia establert per contracte la col·locació de 5 ancoratges, i com que 
s’havien posat alguns als Caus, no en tenien, i en van haver de demanar. Afegeix que en van 
demanar 25 de grans i 5 de petits, i s’han posat tots per la zona de Torreblanca II i Carena 
Llarga, i que ara hauran de fer una segona comanda que els tocarà pagar-la, doncs l’empresa 
ja ha complert sobradament amb els 5 ancoratges per any durant els 9 anys que porten. Diu 
que aquests últims 30 els van costar uns 4.000 €, però la problemàtica no la solucionen perquè 
a mida que van ancorant contenidors els animals es van movent per buscar  zones noves i, per 
tant, no li veu la fi, doncs els costarà un dineral i els porcs s’aniran desplaçant cap a d’altres 
zones com l’Eixample, el Nucli Urbà...  
 
El Sr. Gibert diu que ja li queda respost, però que quan sàpiguen el cost li agradaria saber-lo. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ja li passaran. 
 
El Sr. Gibert demana qui s’encarrega d’adormir-los i posar-los l’eutanàsia. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ve un veterinari a fer-ho, i que segurament sigui la manera més cara de 
fer-ho, però que això va amb sensibilitats. 
 
El Sr. Boada demana si aquesta mesura no té res a veure amb la universitat. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, doncs les vacunes per esterilitzar-los s’han endarrerit per canvi 
de legislació, i si no hagués estat així els porcs que han agafat haguessin estat vàlids per la 
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prova pilot de la vacuna. Afegeix que hi ha un problema important a la zona, doncs està tocant 
a bosc i hi ha gent que els dona menjar, a part del que aconsegueixen als contenidors, el que 
fa que  els animals s’acostumin a menjar d’aquesta manera. Segueix dient que hi ha gent que 
els ha demanat que els agafin i els duguin a una altra zona, però això no es pot fer, doncs per 
problemes sanitaris no es poden moure animals d’un lloc a un altre. 
 
El Sr. Gibert diu que troba que la mesura no està malament, però demana a la regidoria de 
Medi Ambient que no es deixi de banda als caçadors. 
 
La Sra Santander respon que quan algú ve a sol·licitar el permís anual per caçar perquè li 
estan fent malbé els cultius, se li dona.  
 
El Sr. Gibert li diu que no es tracta només de cultius i pagesos, que n’hi ha molt pocs, sinó de 
seguretat per les persones que viuen a Vacarisses, doncs estan envaint l’espai humà i per això 
demana que es puguin fer les batudes. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que aquest estiu s’hagués pogut fer, però van ser els mateixos forestals 
que ho van aturar per l’alt risc d’incendi.  
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui,  en relació al camp de futbol, diu que realment han anat tard, 
però que precisament va ser perquè les previsions del temps indicaven pluja i volien evitar 
precisament que aquestes fessin marxar el sauló. Pel que fa a la compactació, diu que hauria 
d’estar fet, però tot i així se’n assegurarà, doncs es va contractar una empresa per fer aquesta 
feina, per tant hi farà un cop d’ull i ja els mantindrà informats. 
Pel que fa al bar, el Sr. Casas diu que es van reunir al mes de maig amb el senyor que 
gestionava el bar, però en cap moment els va dir que ho deixaria, sinó que volia negociar les 
tarifes del contracte, però legalment això no pot ser, i va ser un mes o dos després quan els va 
comunicar que deixava el bar. A més, diu que la persona que ha de fer el nou projecte tècnic, 
doncs volen fer alguns canvis, va estar tres setmanes de baixa més el temps de vacances, el 
que ha fet que s’hagi endarrerit tot. Per acabar, diu que el tema tècnic ja el tenen enllestit i la 
setmana que ve s’hi posen a treballar per treure el concurs, però que de totes maneres estan 
mirant altres alternatives per tal de poder donar un servei de bar durant aquest temps. 
 
El Sr. Gibert li demana quan tenen previst tenir el plec a punt i publicar el concurs. 
 
El Sr. Casas respon que han començat a avançar i només els falta la part tècnica, per tant creu 
que en qüestió d’un mes o poc més la cosa estarà lligada. 
 
El Sr. Gibert demana que els hi ensenyin quan ho tinguin.  
 
El Sr. Casas respon que així ho faran. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en relació a l’app, diu que no sap a què es refereix quan diu 
que no sap com funciona, doncs ho va explicar en comissions informatives en el seu moment. 
 
El Sr. Gibert diu que el que ell ha demanat és que els expliqui quantes comunicacions 
d’incidències han tingut i de quines àrees. 
 
El Sr. Salamé respon que no el té el total d’incidències, i que ja li farà arribar; a més diu que les 
incidències es gestionen des d’Obres i Serveis, tot i que és un tema que porten junts. Pel que 
fa a l’àmbit diu que és principalment Via Pública i fuites d’aigua. 
 
El Sr. Gibert diu que el que ells volen saber és si l’aplicació està funcionant o no, o sigui si la 
ciutadania comunica a l’ajuntament una sèrie de problemes al carrer o no ho fa. És per això 
que li hagués agradat que li digués el nombre d’incidències en concret. 
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El Sr. Salamé respon que si li hagués demanat a la comissió li hagués donat les dades 
concretes. 
 
El Sr. Gibert respon que cada cosa al seu lloc, doncs pot fer-ho a la Comissió Informativa però 
pot fer-ho aquí també. 
 
El Sr. Salamé diu que si el que volia era que li respongués amb dades concretes li hauria 
d’haver demanat amb antelació. El que si li pot dir és que n’hi ha moltes d’incidències, però han 
tingut un problema amb l’aigua els darrers mesos que els ha col·lapsat la brigada, i és per això 
que hi ha coses que s’han anat acumulant. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que, efectivament, la majoria d’incidències son de via 
pública perquè és molt fàcil fer la incidència quan et trobes un fanal a terra o qualsevol altre 
cosa, el que ha provocat l’acumulació de tasques per la brigada, doncs des de sempre tenen 
poc personal al carrer i molt territori, i la ciutadania és molt exigent, el que és normal, però no 
donen a l’abast, especialment enguany per tota la problemàtica de l’aigua. 
 
Segueix dient que avui parlaven amb el regidor de com fer l’aplicació més àgil i operativa per tal 
que tot estigui més controlat i que les incidències passin a ser ordres de treball, doncs tenen 
instàncies, trucades, l’app, i per tant hi ha moltes vies d’entrada d’informació i necessiten que 
algú les centralitzi i ho controli. Afegeix que hi ha hagut les vacances i per tant han tingut 
encara menys personal. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé dient que podrien millorar informant a la gent de que trigaran una 
mica en solucionar la incidència. 
 
El Sr. Boada diu que quan estaven a l’oposició es queixaven de que ells no responien les 
instàncies. 
 
El Sr. Salamé diu que això no és el mateix, perquè és públic, la gent ho pot veure, però les 
instancies son personals. 
 
El Sr. Boada diu que això ho poden veure ells però ningú més. 
 
El Sr. Salamé li respon que sí que pot veure-ho tothom. 
 
Pel que fa a la radio, el Sr. Salamé informa de que tenen propostes, però cada vegada menys, 
perquè la cosa s’està allargant, que no tenen cap graella muntada i que encara trigaran alguns 
mesos en posar-la en marxa perquè començaran per dalt, pel Consell de Comunicació, i a 
partir d’aquí muntaran la resta. Segueix dient que la radio no estava muntada en aquest sentit, 
doncs hi havia voluntaris que entraven i sortien quan podien i la cosa anava com anava, però el 
que ells faran és muntar la ràdio. En relació al pressupost diu que es el mateix que hi havia 
hagut, i que en els primers mesos se’l van fulminar degut a com s’havien muntat els aparells de 
ràdio al dipòsit de Can Serra i que els va costar per una banda 2.250 € i 448 €. 
 
El Sr. Gibert diu que ells també se n’havien trobat de problemes i factures. 
 
El Sr. Salamé respon que li han dit que li hauran d’acabar dient que és un inepte. 
 
El Sr. Gibert diu que no és per menys, després de 16 mesos i la radio encara parada. 
 
El Sr. Salamé diu que si vol li ensenya les fotos i li explica una altra vegada com estava 
muntada la ràdio, abans de dir que és un inepte, doncs ell això s’ho hagués estalviat. 
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El Sr. Gibert aclareix que el que ell ha dit és que si al final no és capaç de tirar endavant 
aquesta ràdio tan desitjada quan estaven a l’oposició, li hauran de dir que no sap engegar una 
ràdio, perquè ells no en sabien però ho van fer, millor o pitjor, amb problemes, però va 
funcionar. Afegeix que per un dia que fallava la ràdio els ho deien, per La Torre, pel Facebook, 
pels mitjans de comunicació, i ara en canvi, ells no ho han fet, només els estan fent un control i 
els demanen que passa amb la ràdio. 
 
Segueix dient que van criticar molt l’anterior equip de govern i l’anterior regidor, però la ràdio 
funcionava i els veïns que volien l’escoltaven, en canvi ara amb el Sr. Salamé com a 
capdavanter de la Regidoria de Comunicació durant 16 mesos la radio no funciona. 
 
El Sr. Salamé aclareix que ara la ràdio no és que no funcioni, sinó que no va, és amb l’anterior 
equip de govern que no funcionava. 
 
El Sr. Gibert, adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que no han estat capaços de posar-la en marxa. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que com ja li ha dit altres 
vegades, des de el primer mes del seu govern fa anàlisis de final de candidatura, doncs 
l’ineptitud també la pot mesurar en temps, i ells van tardar 20 anys en engegar la ràdio i el Sr. 
Salamé porta un any i mig. 
 
El Sr. Gibert respon que ells n’han fet d’altres de coses en 20 anys. 
 
El Sr. Alcalde li respon que és evident i que ells també n’estan fent, però que el Sr. Salamé ja li 
està dient que s’hi està treballant en la radio, doncs ell prefereix fer-ho ben fet. 
 
El Sr. Gibert diu que si això que esta fent l’equip de govern ho haguessin fet ells, o sigui que 
haguessin aturat una ràdio engegada per l’anterior equip de govern i l’haguessin tingut 16 
mesos sense funcionar, els haguessin matxacat, per tant ara no s’han de sorprendre. 
 
El Sr. Alcalde respon que no els sorprèn. 
 
El Sr. Gibert torna a dir que no els sembla de rebut que després de 16 mesos no siguin 
capaços d’engegar la ràdio. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que s’han canviat moltes coses de la Regidoria de 
Comunicació, com El Terme, i al Consell no se’ls ha convocat. 
 
El Sr. Gibert, adreçant-se al Sr. Alcalde, li demana que respongui la pregunta que li ha fet sobre 
el monòlit. 
 
El Sr. Alcalde diu que això ho ha de respondre cadascú, doncs ell té molt clar que son tres 
partits diferents que a nivell nacional tenen idees molt diverses, des dels que volen la 
independència, els que volen el referèndum, i els que ja els hi està bé com estan les coses, 
però a nivell municipal s’estan entenent i pensa que s’estan entenent be. 
 
La Sra. Sánchez diu que hi ha consens i acord de tot l’equip. 
 
El Sr. Gibert diu que hi ha consens però no van assistir a l’acte d’inauguració. 
 
La Sra. Sánchez respon que una cosa és estar d’acord amb que es posi i l’altre és l’entorn, a 
més això és la pluralitat i llibertat de cadascú. 
 
El Sr. Gibert, adreçant-se al Sr. Alcalde, li agraeix el tracte que van tenir, tant ells com els 
regidors de Veïns per Vacarisses, doncs els van fer sentir bé, però també els va saber greu que 
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els altres dos partits que formen govern no assistissin a un acte patriòtic de la Diada de 
Catalunya. 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui explica que el seu partit va assistir a un altre acte que es 
feia a Sant Boi, doncs potser a Vacarisses no sentien tota la representació que podien sentir en 
un altre lloc i per això ho van fer, i van assistir a un acte patriòtic a la seva manera. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que al PSC els agrada assistir a diades plurals i tranversals on 
tothom es senti còmode, i és per això que no van assistir a Vacarisses, doncs la discrepància 
que tenen es manifesta, però no passa res, ni discutiran per aquest tema. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que a nivell municipal s’entenen, que és el que hauria d’interessar a 
un grup municipal com Unió Independent per Vacarisses. 
 
El Sr. Gibert diu que ell de portes enfora ja ho veu que s’entenen, ara de porten endins no ho 
sap. 
 
El Sr. Alcalde li respon que de portes endins també van a sopar junts cada dia. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui comenta que fa 24 hores que una noia integrant de 
Vacarisses Corre li va dir que anava corrent direcció cap al cementiri ia l’alçada dels horts que 
toquen a la riera va sentir una sensació de pànic a l’escoltar el que semblava ser un porc 
senglar xisclant, per tant demana si per aquella zona hi ha alguna gàbia. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no n’hi cap  gàbia per allà, però que saben que fa uns mesos hi va 
haver caça furtiva, doncs es van trobar uns llaços i hi ha gent que ha sentit algun tret. 
 
La Sra. Santander explica que a la gàbia hi entren i aquesta es tanca,  i no passa res més. 
 
El Sr. Llorens diu que potser l’animal es queixa per quedar-se atrapat. 
 
La Sra. Santander respon que no, que només ho fan si tenen alguna ferida. 
 
 
El Sr. Salamé demana la paraula per llegir 4 línies de condemna sobre l’amenaça cap al Sr. 
Alcalde, i diu que està oberta a tothom que s’hi vulgui afegir: 
 
“ Sobre les amenaces que va rebre el nostre alcalde el passat 12 de setembre, volem 
manifestar que la violència sigui del tipus que sigui no és mai la solució ni el camí, sinó el 
fracàs de la vida democràtica, per això s’ha de condemnar, denunciar i prevenir-la. És 
justament en moments com aquest que ens pertoca a tots rebutjar contundentment qualsevol 
tipus de violència”.   
 
 
 
Essent les vint-i-una hores i dos minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 
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