
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 27 DE
JULIOL DE 2017

Vacarisses, 27 de juliol de 2017, 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
Clara Fuster i Ramon 3ª  tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater
Pere Casas i Ardanaz
Mariana Ríos i López
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla i Sangrà
Martí Llorens i Morraja
Pedro Roque Serna i González
Juan Pablo Garrido i Sánchez

Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.

Excusa la seva absència Laura Sánchez i López, 2ª  tinent d’alcalde

O R D R E     D E L      D I A

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE
JUNY DE 2017.

Pren la paraula el Sr. Secretari qui diu que vol que consti que li han fet referència a una frase
de la pàgina 4 de l’acta, on posa que la Sra. Ríos diu que el Sr. Serna té raó de que el conveni
es podia haver signat abans, quan en realitat, no va ser una manifestació del Sr. Serna, sinó del
Sr. Gibert. 

Sotmesa a votació s’aprova amb l’anterior esmena per unanimitat dels presents assistents a la
sessió.
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1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT
I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI  I  INFORMÀTIC PEL CURS ESCOLAR
2017-2018.

En compliment del que disposa l’article 124.2. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  les  Bases  específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició
de llibres  de text i  material  didàctic  complementari  i  informàtic,  pel curs escolar  2017-2018,
mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, aprovades inicialment pel Ple de
l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de 2017, foren
publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia 29.05.2017,  a la pàgina Web municipal el
dia 29.05.2017,  a l’eTauler  del dia 30.05.2017, al Portal de la Transparència de l’Ajuntament
de Vacarisses el dia 30.05.2017 i al Butlletí Oficial de la Província del dia 9.06.2017.
Tanmateix  al  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya núm.  7393 del  dia 19.06.2017 es
publicà l’anunci de referència del BOPB on surten publicades íntegrament les Bases.

Atès  que  el  termini  d’informació  pública  finalitzà  el  7  de  juliol  de  2017,   sense que  s’hagi
presentat cap al·legació.

Atès que d’ofici s’ha detectat una errada a la base 3.Criteris d’atorgament i import, relativa a
l’import màxim de subvenció per l’alumnat de 1r.d’ESO de l’Institut de Vacarisses, on hi consta
75 euros i ha dir 85 euros.

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia
19 de juliol de 2017, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del
següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar definitivament les “Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i
material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2017-2018”, així
com  el  seu  text  refós,   amb  la  següent  modificació  de  la  base  3.Criteris
d’atorgament i import,  respecte de l’acord d’aprovació inicial  pres pel  Ple de
l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de
2017:

1r.d’ESO de l’Institut de Vacarisses, on hi consta 75 euros i ha dir 85 euros.

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.- Publicar el present acord juntament amb el text refós de les Bases, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament,  a l’eTauler i al
Portal de la Transparència, 

QUART.- Disposar que a l’extracte de l’anunci de la convocatòria que es tramet a la Base de
Dades  Nacional  de  Subvencions  del  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions
Públiques també s’indiqui la referència  de la publicació al BOPB de l’esmena de
les Bases.

Intervé la Sra. Fuster qui aclareix que per un error tipogràfic a les bases, l’import de subvenció
màxim de 1er d’ESO que consta és de 75 € quan en realitat son 85 €.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.
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1.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PATRIMONI, D’ELIMINACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL.

Vist  l’informe  presentat  per  l’arxivera  de  l’Oficina  de  Patrimoni  Cultural  de  la  Diputació  de
Barcelona  sobre  l’eliminació  de  documentació  de  l’arxiu  municipal,  prevista  com  un  dels
procediments tècnics del Sistema de gestió de la documentació administrativa de l’Ajuntament
de Vacarisses.

Atès que s’ha portat a terme un procés d’avaluació i estudi de la documentació municipal que
podria ser eliminada.

Atès  el  que  estableix  el  decret  13/2008,  de  22  de gener,  sobre  accés,  avaluació  i  tria  de
documents (DOGC 5056, de 25.01.2008) i l’ordre de 8 de febrer de 1994, per la qual s’aproven
les normes d’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental (DOGC 1865, de 25.02.1994) i les
successives ordres que aproven o modifiquen taules d’avaluació documental, 

Atès  que  la  Comissió  Informativa  de  Servei  a  les  Persones,  reunida  en  sessió  ordinària
celebrada el  dia  19  de juliol  de 2017,  va dictaminar  favorablement,  al  Ple  de  l’Ajuntament
proposo l’adopció del següent 

A C O R D

PRIMER.-  Aprovar l’eliminació de la següent documentació custodiada a l’arxiu municipal:

1.- MANAMENTS D’INGRÉS
Organisme productor:  Servei d’intervenció de l’AjuntamentVacarisses
Anys: 1981-2001
Codi taula d’avaluació: 39 (DOGC 5157 de 20.06.2008)
Sèrie recapitulativa: Llibre de registre de manaments i llibres de comptabilitat
Volum documental: 75 capses [8,6 ml]          

2.- MANAMENTS DE PAGAMENT 
Organisme productor:  Servei d’intervenció de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1981-2001
Codi taula d’avaluació: 38 (DOGC 5157 de 20.06.2008)
Sèrie recapitulativa: Llibre de registre de manaments i llibres de comptabilitat
Volum documental: 130 capses [14,95 ml]

3.- COMUNICATS DE VACANCES DEL PERSONAL AL SERVEI ADMINISTRACIÓ
Organisme productor:  Serveide Personal  Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2002-2003
Codi taula d’avaluació: 9 (DOGC 1854)
Sèrie recapitulativa: No hi ha
Volum documental: 3 capses [0,35 ml]

4.- DOCUMENTS DE GESTIÓ SERVEIS POLICIA LOCAL(Fulls de servei)
Organisme productor:  Servei de la Policia de l’Ajuntament de Vacarisses
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Anys: 1985-2004
Codi taula d’avaluació: 34 (DOGC 6966)
Sèrie recapitulativa: Base de dades i memòries
Volum documental: 64 capses [7,36 ml]

5.- RELACIÓ DIÀRIA DE CORRESPONDÈNCIA FRANQUELLADA I SEGELLADA
Organisme productor:  Registre Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1995-2011
Codi taula d’avaluació: 311 (DOGC 3137)
Sèrie recapitulativa: 
Volum documental: 10 capses [1,15 ml] 

6.- LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES PER INGRÉS DIRECTE
Organisme productor:  Serveis de Tresoreria de l’Aj. deVacarisses
Anys: 1997-2005
Codi taula d’avaluació: 276 (DOGC 2905 de 08.06.1999)
Sèrie recapitulativa: Resolucions
Volum documental: 22 capses [2,61 ml] 

7.- FULLS  DE SALARI, (Rebuts de Nòmina)
Organisme productor: Serveis de Personal de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1996
Codi taula d’avaluació: 284 (DOGC 2905)
Sèrie recapitulativa: Llistats de nòmina
Volum documental:  3 capses [0,34 ml]    

8.- CÀRRECS DOMICILIATS A ENTITATS BANCÀRIES
Organisme productor: Serveis de Tresoreria de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1996-1997
Codi taula d’avaluació: 587 (DOGC 4745)
Sèrie recapitulativa: Compte general de recaptació i resumscomptables
Volum documental:  10 capses [1,15 ml]   

9.- LECTURES DE CONSUM D’AIGUA
Organisme productor: Servei Aigua de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1987-2004
Codi taula d’avaluació:
Sèrie recapitulativa: Llibres comptabilitat
Volum documental:  20 capses [2,3 ml]  

10.- ACTES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Organisme productor: Secretaria de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1995-2002
Codi taula d’avaluació: 62 (DOGC 2012)
Sèrie recapitulativa: Llibred’actes del Ple de l’Ajuntament
Volum documental:  3 capses [0,34 ml]    

11.- ACTES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT
Organisme productor: Secretaria de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1995-2002
Codi taula d’avaluació: 57 (DOGC 2012)
Sèrie recapitulativa: Llibre d’actes de la Comissió de Govern de l’Ajuntament
Volum documental:  3 capses [0,34 ml] 

12.- EXPEDIENTS D’AJUTS INDIVIDUALS A MENJADORS ESCOLARS(beques)
Organisme productor: Ensenyament de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1996-2009
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Codi taula d’avaluació: 541 (DOGC 6627)
Sèrie recapitulativa: Llistats informàtics d’alumnes beneficiats i decrets
Volum documental:  15 capses [1,72 ml]    

13.- EXPEDIENTS DE CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL         (curriculums)
Organisme productor: Servei de Personal de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2001-2009
Codi taula d’avaluació: 16 (DOGC 6966)
Sèrie recapitulativa: Expedients de personal
Volum documental:  24 capses [2,76 ml]   

14.- LLICÈNCIES D’OBRES MENORS
Organisme productor:  Urbanisme de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1997-2006
Codi taula d’avaluació: 66 (DOGC 2012)
Sèrie recapitulativa: Resolucions
Volum documental:  26 capses [2,99 ml]   

15.- CÒPIES DE PROJECTES D’OBRES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PLANEJAMENT
Organisme productor: Urbanisme de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1980-2005
Codi taula d’avaluació:
Sèrie recapitulativa: Expedients administratius corresponents
Volum documental: doc. Sense encapsar, 87 capses, aproximadament [10 ml]    
Observacions: Veure ordre de 15 d’octubre de 1992, per la qual s’aproven elscriteris
generalsd’avaluació i tria de documentació i els criteris d’eliminació de còpies.

16.- EXPEDIENTS D’INSPECCIÓ I CONTROL EN MATÈRIA URBANÍSTICA (disciplina)
Organisme productor: Urbanisme de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1994-1996
Codi taula d’avaluació: 865 (DOGC 7133)
Sèrie recapitulativa: Memòries i decrets
Volum documental:  7 capses [0,80 ml] 

17.- EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT
Organisme productor: Servei de la Policia  de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2003-2008
Codi taula d’avaluació: 29 (DOGC 5157)
Sèrie recapitulativa: Base de dades i memòries
Volum documental:  18 capses [2,07 ml] 

18.- INFORMES TÈCNICS D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT AMB DANYS MATERIALS LLEUS
Organisme productor: Servei de la Policia  de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2001-2007
Codi taula d’avaluació: 123 (DOGC 6966)
Sèrie recapitulativa: Memòries
Volum documental:  8 capses [0,92 ml] 

19.- EXPEDIENTS DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS
Organisme productor: Servei de la Policia  de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2003-2007
Codi taula d’avaluació: 387(DOGC 4527)
Sèrie recapitulativa: Sensedocumentació recapitulativa a la TAAD
Volum documental:  6 capses [0,69 ml] 

20.- EXPEDIENTS D’EDICCIÓ D’EDICTES I ANUNCIS
Organisme productor: Secretaria de l’Ajuntament de Vacarisses
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Anys: 1995-2001
Codi taula d’avaluació: 30 (DOGC 6874)
Sèrie recapitulativa: Llibres de lleis
Volum documental:  4 capses [0,46 ml] 

21.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS TAXA SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Organisme productor: Servei de Tresoreria  de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2000-2005
Codi taula d’avaluació: 216 (DOGC 2685)
Sèrie recapitulativa: Padró de la taxa del servei de recollidad’escombreries
Volum documental:  1 capses [0,115 ml] 

22.- FOTOCÒPIES ACTES PLE ENVIADES AL GOVERN CIVIL
Organisme productor: Secretaria  de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2000-2007
Codi taula d’avaluació: 62 (DOGC 2012)
Sèrie recapitulativa: Llibre d’actes del Ple de l’Ajuntament
Volum documental:  1 capses [0,115 ml] 

23.- PROPOSTES COMISSIÓ DE GOVERN
Organisme productor: Secretaria  de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2001
Codi taula d’avaluació: 57 (DOGC 2012)
Sèrie recapitulativa: Llibred’actes de la Comissió de Govern
Volum documental:  1 capses [0,115 ml] 

24.- MODIFICACIONS DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
Organisme productor: Servei del Padró  de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2002-2010
Codi taula d’avaluació: 618 (DOGC 5157)
Sèrie recapitulativa: Padró municipal d’habitants continu en suport informàtic
Volum documental:  8capses [0,92 ml] 

25.- EXPEDIENTS DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA (certificatsurbanístics)
Organisme productor: Urbanisme  de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 1997-2000
Codi taula d’avaluació: 79 (DOGC 2117)
Sèrie recapitulativa: 
Volum documental: 3 capses [0,34 ml] 

26.- ALTES I BAIXES DEL PADRÓ DE L’IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
Organisme productor: Servei de Tresoreria  de l’Ajuntament de Vacarisses
Anys: 2000-2004
Codi taula d’avaluació: 70 i 71 (DOGC 2117)
Sèrie recapitulativa: Padró de l’impost de vehicles tracción mecànica
Volum documental:  5 capses [0,57 ml] 

27.- CÒPIES FITXES D’ACEPTACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS
Organisme productor: TRATESA
Anys: 1989-1994
Codi taula d’avaluació: 391 (DOGC 3431)
Sèrie recapitulativa: Registre Junta de Residus
Volum documental:  20 capses [2,3 ml] 

TOTAL CAPSES A ELIMINAR: 577 capses [66,37 ml]
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SEGON.-  Notificar  el  present  acord  a  la  Comissió  Nacional  d’Accés,  Avaluació  i  Tria
Documental   de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  les  unitats  administratives
afectades.

TERCER.-  Si  en el  termini  de quinze dies la  CNAATD no ha emès cap resposta en sentit
contrari per escrit, s’entén que no hi ha cap inconvenient en la proposta lliurada i es
procedirà a la seva inscripció en el llibre registre de destrucció de documents i a la
destrucció de l’esmentada documentació. L’eliminació es farà efectiva d’acord amb
la normativa aprovada per a tal efecte.

Pren la paraula el Sr. Casas, qui explica que vist l’informe presentat per l’arxivera de l’Oficina
de Patrimoni Cultural que fa les tasques a l’ajuntament, es vol aprovar l’eliminació de diversa
documentació  custodiada a l’arxiu  municipal  dels  anys compresos  entre  el  1980 i  el  2011,
doncs es tracta de documentació que ocupa molt espai i que ja es pot eliminar.

Intervé  el  Sr.  Serna  qui  demana  quin  treballador  de  l’ajuntament  custodiarà  l’eliminació
d’aquests arxius.

El Sr. Alcalde respon que a part de l’arxivera hi ha una persona a l’ajuntament responsable de
les entrades i sortides de documentació de l’arxiu.

El Sr. Serna demana si aquesta mateixa persona és la que ajuda a l’arxivera a eliminar els
documents.

El Sr. Alcalde respon que no, doncs aquesta persona només és la referent, però la que té el
criteri per decidir què s’elimina i què no és l’arxivera.

Intervé el Sr. Secretari qui explica que existint un reglament que determini el que es pot eliminar
i el que no, no caldria passar la proposta pel Ple, però com que no el tenen han preferit fer-ho
així.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.4.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA , FESTES I PATRIMONI, DE SUPORT AL
CORRELLENGUA 2017.

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la en
la llengua vehicular i comuna del nostra societat i en l’element d’integració de les persones
nouvingudes.

Atesa la  celebració  dels  21  anys  de  la  iniciativa cívica  del  Correllengua  gràcies  al  suport
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.

Atesa la reivindicació de la figura de  Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017, exemple
de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes.

Atesa  la  voluntat  de   la  Coordinadora  d’Associacions  per  la  Llengua  Catalana  (  CAL  ),
organitzadora  del  Correllengua,  de  ratificar  i  augmentar  aquest  suport  i  arribar  a  tots  els
municipis i comarques de parla catalana,
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Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi.

Atès que l’Ajuntament de Vacarisses, per Decret del regidor de Cultura  núm. 21/2017, de 3 de
juliol,  va  resoldre  atorgar  a   l’entitat  “Nucli  de  la  CAL  de  Vacarisses”  una  subvenció  de
1.079,96,93 euros per a dur a terme activitats de projectes i activitats de difusió de la cultura,
entre les quals hi ha programada  el “Correllengua”.

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia
19 de juliol de 2017, va dictaminar favorablement, al  Ple de l’Ajuntament de Vacarisses propos
l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Donar suport al  Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de
parla catalana i a favor de la seva unitat.

SEGON.- Donar  suport  a  les  entitats  i  grups  del  municipi  interessats  a  organitzar  el
Correllengua i  aportar  la  infraestructura  i  l’ajuda  necessàries  per  al  bon
desenvolupament de les activitats programades.

TERCER.- Fer  pública  aquesta  iniciativa  i  estendre-la  a  tots  els  àmbits  que  siguin  propis
d’aquesta corporació.

QUART.- Donar  suport  a  les  iniciatives  de  voluntarietat  promogudes  per  la  CAL  i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.

CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana ( CAL ) , al carrer Olzinelles 118, 08014 de Barcelona, o a través
de l’a/e; cal@cal.cat i als organitzadors locals del Correllengua.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Casas qui  explica  que  com cada any volen  donar  suport  a  l’entitat
Correllengua i amb més motiu coincidint amb la celebració dels 21 anys  de la iniciativa cívica
del  Correllengua  gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil  en general  i  la reivindicació de la  figura de Lola Anglada,  que impulsa el  Correllengua
2017.  Pel que fa al suport econòmic, diu  que es tracta de la subvenció anual que es dona al
“Nucli de la CAL de Vacarisses” de 1.079,96 €.

Intervé el Sr. Serna qui diu que hi estan d’acord, igual que ho han estat tots aquests anys.

El Sr. Gibert diu que també hi estan d’acord.

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   
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1.5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’IMPLANTAR EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
"PORTA A PORTA".

Actualment la societat catalana genera una gran quantitat de deixalles. Aquestes venen causades
pel model de consum modern que empaqueta tots els aliments, i desestima la utilització de molts
recursos que sovint es poden reutilitzar. Vacarisses no és exempt d’aquest model de consum, i
conseqüentment,  els seu habitants generen un volum de deixalles que suposa un alt  cost de
gestió.

Els residus que llencem, en bona part, són recursos naturals que podrien tenir una altra vida.

Segons diagnosis de reciclatge a Vacarisses, cal assenyalar:

1.- Les restes orgàniques són la principal fracció en pes que generem a casa, i és per això que és
el tipus de residu que té més importància que seleccionem.

2.- Actualment reciclem menys de la meitat del que podríem reciclar de les altres fraccions de
recollida selectiva (vidre, envàs, paper i cartró).

3.- El residu de tipus rebuig, que actualment suposa un 76% dels residus que fem a Vacarisses,
hauria d’estar entorn del 16%. Ens indica que bona part dels recursos reciclables no els estem
seleccionant correctament doncs els llencem al rebuig i acaben a l’abocador.

Com a conclusió, veiem que el sistema actual de recollida de residus no és bo per al reciclatge a
més de crear situacions injustes cap als que sí reciclen.

Per  tant,  invoquem  aquest  criteri  mediambiental  amb  l’objectiu  de  reduir  progressivament
l’abocament de materials que poden ser reciclables per introduir un nou model d’economia circular
i poder fer de la nostra vila un entorn més verd i sostenible.

També hem de referenciar els criteris normatius que venen promoguts per la Directiva Europea
2008/98, de 19 de novembre, de residus; la Llei Estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sól
contaminat; i el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, 2013_2020
(PRECAT20), en es fixen els sostres mínims de reciclatge a assolir fins el 2020: el 50% en la
Directiva Europea i Llei Estatal, i 60% en el Programa Català.

També a aquests motius han de sumar-se els econòmics. I són el fet que, fins al 2020, cada tona
de rebuig no reciclada que es generi serà cada any més costosa per a l’Ajuntament, per la seva
entrada  al  CTRV.  En  canvi,  les  restes  que  reciclem  seran  bonificades  obtenint-ne  un  retorn
econòmic.

Per tant, reciclar correctament ja suposa un benefici econòmic directe, i si a més a més, assolim
un alt  percentatge de reciclatge,  en un breu període de temps,  la recollida del Porta a Porta
resultarà més barata que l’actual sistema de recollida vigent.

Per tot plegat, es proposa implantar aquest sistema de recollida de residus a tot el municipi de
Vacarisses.

Atès que EMPRESA SERVICIOS JUAN I JUAN, SL,   és el contractista del contracte de la
GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA , GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL
MUNICIPI,   I  EL SERVEI  DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS QUE CONSTA
DELS SERVEIS SEGÜENTS : RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA, RECOLLIDA DE LA
FRACCIÓ  RESTA,  RECOLLIDA  DE  PAPER/CARTRÓ,   VIDRE,  ENVASOS,
MOBLES/TRASTOS/ESTRIS, I SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS CONTENIDORS
DE CADA FRACCIÓ, formalitzat   en data 4 de maig de 2007,  essent aprovada una revisió de
preus  pel Ple  de  l’Ajuntament  ,  en  sessió  ordinària  el  dia  22  de  desembre  de  2009,  i  una
modificació de contracte per acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en sessió ordinària el dia 27
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de  maig  de  2010,   per  raons  d’interès  públic  orientades  a  reduir  despesa  pública,  essent
formalitzada la modificació del contracte en document administratiu signat el 3 de juny de 2010.  

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 19 de
juliol de 2017, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 

A C O R D

PRIMER.- Implantar  el  sistema de recollida  de residus  “Porta  a Porta”  a tot  el  municipi  de
Vacarisses.

SEGON.- Disposar que s’emprenguin les actuacions prèvies que siguin necessàries per tal
de  poder  acordar  l’inici  de  l’expedient  de  modificació  del  contracte  vigent  de
prestació del servei de recollida de residus.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui per començar diu que la voluntat de l’equip de govern ha estat
sotmetre a aprovació del Ple la implantació del “Porta a Porta”, doncs es tracta de la manera
més clara i democràtica per tal que tothom pugui dir la seva.
Comenta  que  a  Catalunya  fa  17  anys  que  es  fa  el  porta  a  porta,  va  començar  a  Tona  i
actualment hi ha més de 125 municipis que el fan,  i  molts més que en el decurs d’aquest
mandat i el proper passaran a aquest sistema de recollida.
Explica que es tracta d’un sistema que pretén que no hi hagi  impropis,  doncs sovint,  en la
recollida amb contenidors, si dues o tres persones reciclen l’orgànica però altres dues o tres
aboquen on no toca, fa que tota la feina que han fet uns se’n vagi en orris. 
A més, diu que hi ha una directriu europea que obliga a recollir per fraccions el 50 % a l’any
2020 i la Generalitat encara ho ha incrementat un 10% més.
Com a exemple de municipis que ja tenen el “Porta a Porta” cita el Pla de Santa Maria, Sant
Sadurní  d’Anoia,  Artés,  Santpedor,  Llagostera,  Celrà,  Sort,  Tona,  Argentona,  a  nivell
internacional ciutats com Los Angeles o Sidney recullen part de les fraccions d’aquesta manera
amb èxit.
Segueix dient que a vegades es compara Vacarisses amb Matadepera, quan no cal, doncs hi
ha d’altres municipis que sociològicament son més similars al nostre, però tampoc li agradaria
menystenir Vacarisses ni la seva població, doncs també som capaços de fer el mateix que està
fent Matadepera i no que pel fet de tenir una renda per càpita més baixa no puguem assolir uns
registres de reciclatge iguals als de Matadepera, que son del 90%.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que es va fer una presentació inicial  del “Porta a
Porta”  per  part  de  l’equip  de  govern  als  regidors  de  l’oposició  i  d’altres  partits  polítics  del
municipi que es van convidar  en la que va obtenir una valoració positiva del plantejament, tan
tècnic com econòmic, i dels criteris mediambientals que es van tractar a la presentació. Segueix
dient que,  paral·lelament, per xarxes socials i al Terme,  han informat sobre el contingut del
“Porta a Porta”  i s’han fet al  respecte dues sessions informatives, una en dissabte al matí i
l’altre un dimarts al vespre,  per poder abastir més gent. En aquestes sessions un tècnic de
medi ambient va donar les explicacions tècniques i per part de l’ajuntament es van explicar els
criteris que avalen la decisió. El públic assistent va poder fer suggeriments, resoldre dubtes i
expressar discrepàncies, com és propi i convenient en una sessió informativa.
Explica que, cap el mes d’octubre, es faran 14 sessions informatives en diferents horaris per
entregar materials, continuar informant i recollir suggeriments.
Pel que fa als criteris que avalen la decisió de la implantació d’aquest sistema son,  normatius
per  una  banda  i  mediambientals  per  altra,  doncs  coneixem el  que significa  la  recollida  de
l’orgànica i el fet que reciclem menys de la meitat de vidre, paper i envàs del que es podria
reciclar.  Pel que fa al rebuig, suposa un 76 % dels residus que es fan a Vacarisses,  quan
hauria de ser un 16 %.
Afegeix  que  prèviament  a  la  decisió,   l’equip  de  govern  va  estar  assessorat  per  l’Agència
Catalana  de  Residus  i  pel  Consorci  de  Residus  en  jornades  de  treball  en  les  quals  han
participat i, per tant,  no ha estat una decisió presa sense fonamentació. Per acabar diu que ja
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saben que d’entrada no tot serà perfecte i diu que  poden fer aportacions tan oposició com
ciutadania i que espera que tothom col·labori amb il·lusió per tirar-ho endavant.

Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que ,des de el seu grup , veuen coses positives però també
de negatives. Pel que fa als avantatges diu que el nivell de recollida selectiva i recuperació
seran més alts,  es retiraran més de 700 contenidors de la  via pública, el que afavoreix als
ciutadans  perquè  tornaran  a  recuperar  el  seu  espai,  desapareixeran  les  pudors  que  els
contenidors provoquen, s’estalviarà en la partida de neteja de contenidors assumint un model
de recollida selectiva més integrat, desapareixerà l’anonimat de les persones que encara no
reciclen... Com a desavantatges veuen el fet d’estar subjecte a un horari d’entrega més estricte,
tenir els residus a casa fins que arribi el moment de recollida...
Afegeix que esperen que , un cop implantada la recollida,  l’ajuntament pugui aplicar també la
taxa de  recollida  d'escombraries  en funció  de  la  quantitat  generada,  doncs no és lícit  que
tothom pagui igual, ja que qui més genera ha de pagar més.
Segueix dient que el cost del reciclatge serà menor i els ingressos per reciclatge majors, però el
cost de la recollida pujarà de preu. També diu que esperen que les muntanyes de runa del
costat dels contenidors desapareguin,  tot i que serà complicat eradicar aquest hàbit d’alguns.
Per acabar diu que troben a faltar  per part  de l’equip de govern un tracte més acurat amb
l’oposició, doncs creu que estan fent una oposició constructiva sense posar el llistó gaire alt, i
tot i que la regidora diu que se’ls va explicar,  no els han deixat participar ni els han preguntat
que els sembla l’informe. Per altra banda,  diu que el fet de que hi hagi només dos punts de
recollida de deixalles també serà un problema per molta gent,   que deixarà les bosses pel
carrer o per la muntanya, i per tant creuen que en un principi s’haurien de trobar un parell o tres
llocs més.
Diu que en general no hi estan en contra, però a favor del tot tampoc, sobretot per les formes.

Intervé el Sr. Boada qui diu que recolzen l’opinió del regidor de Veïns per Vacarisses. Comenta
que a Vacarisses hi ha un percentatge important de segones residencies, aproximadament un
25 %, i aquest sistema serà un problema important per aquesta gent. Afegeix que estan d’acord
en que han de treballar pel reciclatge i el “Porta a Porta”, però es tracta d’una revolució molt
important per les cases, sobretot pels que no han estat fent la separació selectiva. Segueix
dient que les fraccions ocupen un lloc, cosa que a les urbanitzacions no preocupa, però si al
casc antic, doncs s’obligarà a tenir els residus a casa. També diu que els problemes greus que
puguin sorgir estan poc treballats i , tal com ha dit el Sr. Serna,  un parell de deixalleries son
insuficients. Afegeix que les reunions informatives haurien de ser en dissabte cap al migdia,
doncs és l’hora en que la majoria de gent pot anar-hi, i per tal que funcioni s’ha de posar fàcil i
explicar-ho bé,  doncs li  ha arribar  que es va parlar  de que es controlarien  els residus i  es
sancionaria en el que cas que no es fes bé.

Intervé la Sra. Fuster qui explica que el tema de les sancions i del control va sortir en dues de
les sessions informatives, però la voluntat no és sancionar, ho demostra que no han treballat en
cap  reglament.  Afegeix  que  el  control  es  farà  via  TAC,  d’aquesta  manera  tindran  molta
informació de cara a poder treballar i ajustar canvis en el sistema, doncs tindran còmputs totals
de pes per fracció, quins dies de la setmana es recull més, etc...
Segueix  dient  que  tenen  una  persona  que  està  anant  a  les  festes  de  les  diferents
urbanitzacions  per  informar  i  conscienciar  de  que  s’ha  d’apostar  pel  reciclatge,   perquè  la
situació immediata  els porta a un canvi d’hàbits en aquest sentit. Afegeix que sancionant no
aconseguirien res, però que evidentment , si hi ha conductes reiterades o dipòsits de fraccions
on no correspon,  s’haurà de valorar i , igual que en qualsevol altre tipus de conducta en un
altre sector,  intervindran, doncs també és la funció de l’ajuntament. 
En  resposta  al  Sr.  Boada  ,  en  relació  al  que  ha  dit  que  està  poc  treballat,  respon  que
segurament que hi haurà moltes coses que se’ls escapen, però això ho aniran veient al dia a
dia,  i  passa no només a Vacarisses ,  sinó a totes  les  altres  localitats  on s’ha començat  a
implementar, però els nivells de reciclatge que s’aconsegueixen son força elevats i , si d’altres
municipis ho fan , nosaltres també podem. Pel que fa al casc antic diu que, en principi, a les vuit
del matí ja estarà lliure de cubells.
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En relació a les segones residencies diu que s’han previst els dos punts inicials d’emergència
que estan a peu de carretera. Explica que les persones que els han assessorat recomanen no
començar  amb  molts  punts  d’urgència  perquè  sinó  acabem  reproduint  un  sistema  de
contenidors, però de totes maneres diu que en funció de les situacions que es vagin trobant ho
valoraran.
Adreçant-se al Sr. Serna li agraeix tot l’enunciat dels aspectes positius del “Porta a Porta” i,  pel
que fa als horaris de les diferents rutes, diu que als llocs més peculiars es començarà a les set
del matí, el que vol dir que fins a aquesta hora es podran deixar els cubells a fora. Afegeix que
ells també valoren la taxa per generació de residus i així ho han parlat l’equip de govern en
diverses ocasions. Respecte al tracte que han rebut de l’equip de govern diu que, per part seva,
han intentat fer-los participar com a mínim en la presentació, doncs si hi havia punts que volien
tractar ho podien fer i  ,  per tant  ,  entenien que aquella  presentació era suficient  a aquests
efectes. Afegeix que és cert que en l’informe previ no podien participar,  però tampoc el van
elaborar ells directament,  sinó que està fet per assessors tècnics. Per acabar li diu al Sr. Serna
que recull la seva queixa al respecte.

Pren la  paraula el  Sr.  Alcalde qui,  en relació  a la  taxa per generació,  diu que així  és com
acabarà la recollida d’escombraries, amb una taxa per generació igual que altres serveis com
l’aigua, mòbil.., etc i que hi ha municipis que ja ho estan implementant i , per tant , ells no aniran
a contracorrent. 
Per acabar,  adreçant-se als partits de l’oposició , els diu que els agraeix el to i els demana
col·laboració i esforç per poder-ho tirar endavant,  doncs és un repte important que necessita
la col·laboració i esforç de tothom.

Torna a intervenir  el  Sr. Boada qui diu que les àrees d’emergència també poden anar amb
targeta, i d’aquesta manera es pot controlar millor.

La Sra. Fuster confirma que aniran amb targeta.

El  Sr.  Boada  diu  que  probablement  hi  haurà  transport  d'escombraries  a  d’altres  municipis,
perquè tal com ha dit abans creu que està poc treballat. Els recomana que els primers dies no
retirin els contenidors,  doncs a un municipi del País Basc es va haver de tirar tot enrere. 

El  Sr.  Alcalde diu que efectivament existeix aquest “turisme d'escombraries”  i  fins i  tot  està
quantificat,  es tracta entre un 5 i un 10% de gent que hi està en contra i no vol fer aquest
esforç.

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  

1.6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'UIPV , PER DECLARAR LA CURSA
DE LA CAMPANA D'INTERÈS TURÍSTIC PER A VACARISSES

La Cursa de la Campana, ha fet el 10è Aniversari a l'edició d'aquest any, han estat 10 anys
promocionant i donant a conèixer Vacarisses dins l'àmbit esportiu i del món de les curses.
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La participació ha anat creixent any rere any, amb més de 800 participants aquest any, sent una
de les activitats amb més visitants de fora del nostre municipi.

A part de donar a conèixer Vacarisses, aquesta cursa ha aconseguit fer promoció del comerç
local, tant per la despesa directa que realitza l'organització de la cursa, com la despesa que
tant els participants com els acompanyants d'aquests fan als comerços, el dia de la cursa.

Atès que la cursa de la Campana ha tingut una molt bona valoració, justificada en gran part
pels participants a les diverses xarxes socials i el reconeixement de les federacions esportives.

Atès que des de fa ja molts anys, a moltes ciutats i països, s'ha deixat de valorar el turisme
únicament  relacionant-lo  amb  el  tema  de  visitants  culturals,  si  no  que  s'ha  obert  a  altres
activitats i esdeveniments, sent uns d'ells els de caràcter esportiu, vinculat a competicions de
diferents àmbits, com les curses de muntanya.

Atès que en tenim un clar exemple, amb la celebració de la DRAC RACE que s'organitza a
Terrassa, pel Centre Excursionista de Terrassa, dins del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt,
on tenen el suport directe de "Terrassa Turisme" ens de l'Ajuntament de Terrassa i de "Turisme
Vallès Occidental" 

Atès que el Vallès i  sobretot els municipis dins del Parc Natural  de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac com Vacarisses, tenen potencial per esdevenir un pol d’atracció significatiu de visitants i
turistes amb un clar objectiu de créixer, a través de esdeveniments especialitzats com aquesta
cursa de muntanya.

Atès  que  al  passat  ple  del  mes  de juny,  en  una pregunta  feta pel  Grup municipal  d'UIPV,
adreçada a l'equip de govern de l'Ajuntament de Vacarisses, on es va demanar el motiu pel
qual  no  s'havia  publicat  cap  comunicació  de  la  Cursa  de  la  Campana,  dins  l'apartat  de
Facebook de "Viu Vacarisses"

Atès  que  la  resposta  donada  pel  consistori,  va  ser  que  la  Cursa  de  la  Campana,  no  és
considerada com una activitat "d'Interès Turístic" de la nostra Vila.

Atès que no compartim els criteris polítics acordats, de no considerar la Cursa de la Campana
d'interès turístic per a Vacarisses.

Per tot l'exposat anteriorment el Grup Municipal d'UIPV, proposa l'adopció dels següents

A C O R D S

PRIMER-. Declarar la Cursa de la Campana, com activitat d'interès turístic per a Vacarisses,
fent la promoció adient a les xarxes socials de Facebook, de Promoció Turística
com es "Viu Vacarisses" així com a d'altres mitjans de comunicació, a partir de l'any
2018.

SEGON-. Traslladar aquest acord a les entitats organitzadores de la Cursa de la Campana, i
a la resta d'entitats i associacions veïnals del municipi.

TERCER-. Publicar aquest acord a la web i al Terme.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui els demana,  tal com van parlar a la comissió, que retiressin la
moció, doncs el reglament de la Generalitat no està aprovat i per tant no es pot aprovar, per tant  si
volen poden  presentar-la el mes de setembre amb una altra forma i contingut.

El Sr. Gibert demana llegir el contingut de la moció abans de debatre-la.
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El Sr. Alcalde respon que no hi ha cap problema.

Un cop llegida  la  moció  el  Sr.  Gibert  diu  que el  que  es  pretén  és  que  l’ajuntament  doni  la
rellevància que es mereix a la Cursa de la Campana, doncs a Vacarisses hi ha moltes entitats, es
fan molts actes, però no hi ha cap més esdeveniment que mogui gairebé 1.000 persones.
Segueix dient que la seva sorpresa, i la de la gent que cada any organitzen la cursa, va ser que
l’acte no aparegués al Facebook del Viu Vacarisses, igual que surten altres activitats com la Festa
de la Vaca, la Festa Major Petita...
Explica que a la Drac Race l’ajuntament de Terrassa s’hi aboca i no entenen com l’ajuntament de
Vacarisses no ho fa amb un esdeveniment  que va aportar  més de 5.000 € als comerços de
Vacarisses, a part  del  benefici  dels  restaurants,  doncs molta gent  que va venir  amb els seus
familiars van anar a dinar. Adreçant-se a la regidora de Turisme li diu que el turisme esportiu és un
pol d’atracció creixent a Catalunya, i essent ella mateixa membre del Comitè Executiu del Consell
Comarcal i Consorci de Turisme, hauria de saber-ho.
Com a  exemple  comenta  que,  pels  Jocs  Olímpics  del  1992,   en  Pascual  Maragall,  quan  li
preguntaven pels objectius principals del procés polític, sempre responia el mateix, que era posar
la ciutat en el mapa, i el regidor d’Esports i Turisme durant els jocs olímpics de Barcelona va dir
que l’aparició de la marca Barcelona es va forjar aquells anys. Per tant, el que els vol dir és que
Vacarisses , tenint una activitat com aquesta,  hauria de tenir aquest reconeixement. Pel que fa al
que els van dir de que no hi ha cap reglament aprovat, és cert, però bé que al Facebook tenen un
apartat  al  que  promocionen  les  activitats  que  creuen,  sense  necessitar  cap  reglament,  i  els
pregunta perquè no hi posen aquesta.

Per acabar diu que si l’excusa de no aprovar la moció és el reglament, el que han de fer és no
treure tantes lleis i promocionar les activitats del poble. 

El Sr. Alcalde respon que no es tracta de cap excusa, sinó de que no hi ha el reglament i per tant
no es pot aprovar.  

El Sr. Gibert diu que si és així estan oberts a canviar el primer punt de la moció, i on diu “declarar la
Cursa de la Campana”, podem posar-hi  “iniciar els tràmits per declarar...”, el que implicarà tenir un
reglament aprovat.

El Sr. Alcalde diu que el reglament que no està aprovat és el de la Generalitat, per tant li pregunta
on vol que pengin el reglament de l’ajuntament si no n’hi ha un de la Generalitat aprovat. Segueix
dient que, com a molt,  podrien posar “iniciar els tràmits per influenciar a la Generalitat per tal que
comenci  a  fer  el  reglament  per  poder  declarar  d'interès  turístic  la  Cursa  de  la  Campana  de
Vacarisses”.

El Sr. Gibert respon que els sembla molt bé que els treguin la llei, però tot això no els interessa, el
que volen és que facin bé la seva feina i promocionin bé el turisme, doncs no ho estan fent.
Afegeix que l’altre dia es va entretenir a mirar què diu el Consorci de Turisme del Vallès Occidental,
on la regidora de Turisme de Vacarisses és membre del Consell Executiu i a continuació llegeix:

“El Consorci  de Turisme del  Vallès  Occidental  aposta per  potenciar  el  turisme esportiu  de la
comarca, així s’explicava durant la trobada celebrada el dimarts 18 de juliol al Mercantic de Sant
Cugat, que servia per presentar el Pla d’Acció pel Consorci per al 2017”.

Adreçant-se a la Sra. Serra li diu que, creu, per una foto que va veure, que ella va assistir a aquest
acte.

Segueix llegint:
“ Victor Puig com a President del Consorci de Turisme del Vallès Occidental remarcava una nova
branca d’acció,  el Turisme Esportiu que,  poc a poc,  i sense voler fer volar coloms més del
compte, però sí tenint un projecte molt  clar , volen convertir en referent. En la comarca del Vallès
Occidental volem convertir-nos en un referent en Turisme Esportiu”.
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El Sr. Gibert diu que el Consell Comarcal tampoc deu tenir aquest reglament que ha d’aprovar la
Generalitat, però cal que vegin per on van.
Explica  que  es  va  fer  la  presentació  d’aquesta  nova  marca  al  Club  de  Hoquei  Terrassa  a
Matadepera, a la que el Sr. Alcalde i la Sra. Serra hi van assistir  i on es marcaven tres eixos
estratègics pel turisme de la comarca: el turisme de proximitat, el turisme esportiu i el de reunions
culturals i gastronòmiques.
Per acabar pregunta a l’equip de govern si per ells el turisme esportiu és o no és d’interès turístic.

Intervé el Sr. Alcalde qui respon que li sembla molt bé que es tibi d’hemeroteca, però el que han
presentat aquí no té res a veure amb el que estan dient, doncs el cos i el títol de la moció és
declarar la Cursa de la Campana d’interès turístic per Vacarisses, i el que ells li diuen és que no ho
poden fer, i que estan totalment d’acord amb la promoció turística de l’esport,  ho demostra el
pressupost,  on ells no hi van destinar res en tots aquests anys i ara ja s’hi destina alguna cosa.

El Sr. Gibert respon que el Sr. Alcalde, com sempre, mira enrere.  

El Sr. Alcalde li demana al Sr. Gibert que el deixi parlar, doncs té un mal fer.

El Sr. Gibert li demana al Sr. Alcalde que no s’enfadi i estigui tranquil.

El Sr. Alcalde li  respon que ja ho està de tranquil, no com ell que porta un parell d’anys molt
nerviós.
Segueix dient que el que han fet és fer el ridícul, doncs han demanat una cosa que no es pot
demanar,  i ara el que han fet és donar-li la volta dient que no promocionem el turisme....Torna a dir
que mentre no hi hagi el reglament desenvolupat no es pot demanar el que han demanat.

Pren la paraula la Sra. Serra qui ratifica el mateix que ha dit el Sr. Alcalde, que no poden fer per llei
una cosa que no està reglamentada. Per altra banda diu que, en el primer punt de l’acord, on
demanen que ho publiquin a les xarxes socials com Viu Vacarisses, diuen també a d’altres mitjans
de comunicació i els demana que haurien d’especificar una mica, doncs no saben si volen que ho
publiquin a la BBC.

El Sr. Gibert li diu que no faci broma.

La Sra. Serra diu que no en fa de broma, doncs va aparèixer a La Torre, també a d’altre....

El Sr. Gibert li respon que ells sabran quins mitjans tenen.

La Sra. Serra diu que son ells els que han fet la moció i han de saber on volen que es publiqui. 
Per altra banda, pel que fa a la última pregunta que els ha fet sobre si el turisme esportiu és
d’interès turístic, la sra. Serra respon que sí. 
En relació al Consell Comarcal, la Sra. Serra explica que per tenir el segell de turisme esportiu cal
complir uns requisits: 

- Ser al marc de disciplines esportives amb una altra representació internacional.
- Potenciar modalitats esportives que es poden practicar en entorns naturals propis de Catalunya.
- Tenir la possibilitat d’acollir grans competicions internacionals.
- Oferir instal·lacions i serveis d’alta qualitat.

Segueix dient que,  en aquests moments, Sant Cugat és l’únic municipi del Vallès Occidental  que
té  aquest  segell.  Terrassa  i  Sabadell  s’ho  estan  plantejant  perquè  no  compleixen  totes  les
condicions. Per tant , el fet de promocionar el Turisme Esportiu,  és com si aquí promocionessin el
turisme de platja, que es tracta d’un altre tipus de turisme. Vacarisses pot entrar en el turisme de
negocis i en el de proximitat, que és en el que estan treballant, però dins del pack de turisme
esportiu del Consell Comarcal Vacarisses no pot ser-hi.
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Pel que fa a la Drac Race, explica que es tracta d’una cursa creada pel Consorci de Turisme,
precisament  per promocionar  el  turisme,  tenen el suport  directe de Terrassa Turisme,  ens de
l’ajuntament de Terrassa, i creu que la Cursa de la Campana té el suport directe de l’ajuntament de
Vacarisses en molts aspectes.

El Sr. Gibert diu que això no ho ha posat pas en dubte.

La Sra. Serra li diu que ha dit que no promocionaven el Turisme Esportiu, quan l’ajuntament està
fent una aportació econòmica,  de quasi 5.000 € , se n’ha fet difusió a tots els mitjans municipals
excepte al Facebook de “Viu Vacarisses”, que feia tres setmanes que estava creat i que tenia al
voltant de 250 seguidors, quan el de l’ajuntament de Vacarisses en té uns 1.200, per tant creuen
més important que estigui al de l’ajuntament. Afegeix que, fins i tot , molts dels regidors de l’equip
de govern van estar de voluntaris a un punt d’avituallament per donar-hi suport,  i demana al Sr.
Gibert si ells van ser-hi. 
Per altra banda, els diu que no sap si entenen com funcionen les xarxes, doncs això d’obligar a fer
un post a un Facebook, quan la definició de les xarxes és la immediatesa, fer-ho a un any vista,
quan potser,  ningú ho vulgui, desapareix la cursa de la campana, o només hi ha deu inscrits.
Segons la moció d’aquí 10 anys haurien de promocionar el Facebook de Viu Vacarisses si encara
hi és aquesta cursa.
Per acabar diu que tot l’equip de govern està d’acord en que es pot fer la promoció que calgui,
parlant  amb els organitzadors,   que un és l’ajuntament  i  l’altre  Corredors.cat.  Pel  que fa a la
promoció que es va fer a Terrassa diu que la majoria de post del Facebook de Terrassa son
relacionats amb el concurs d’Instagram que es va fer per atreure els acompanyants dels corredors
i també una ruta gastronòmica lligada a la cursa. Afegeix que, fins i tot Vacarisses,  a través del
Consorci de Turisme, va fer una proposta de sortida lligada a la Drac Race on sortia el Restaurant
La Pastora, l’excursió a la Torrota i es promocionava el municipi. Per acabar diu que assumeix el
compromís de treballar en aquest sentit, però que en aquell moment, en la situació que estava el
Facebook  de Viu  Vacarisses  i  en  la  línia  de  promocionar  el  municipi  a  nivell  general,  es  va
considerar que la Cursa de la Campana no calia que sortís al Viu Vacarisses i sí en els altres
mitjans municipals.

Pren la paraula el Sr. Salamé qui comenta que el passat 17 de juliol van celebrar el Consell de
Comunicació, en el que cap representant d’U.I.P.V. va assistir, quan és el lloc adient per debatre
els continguts dels mitjans de comunicació municipal. Segueix dient que en aquell Consell van
exposar la creació d’aquesta pàgina de Facebook de Turisme que s’havia treballat conjuntament
amb Comunicació,  i que el representant d’entitats esportives que té el Consell de Comunicació no
va exposar cap pega ni cap objecció en l’ús que s’hi havia fet fins al moment. Adreçant-se al Sr.
Gibert li diu que tot just s’acaba de crear el Facebook de Turisme i ja li troba pegues, evidentment
abans no n’hi havia de pegues perquè no estava creat.

Intervé el Sr. Gibert, qui diu que ell és el representant al Consell de Comunicació i com que ja es
va excusar, ara no cal que els ho retregui, doncs ell treballa i no pot ser-hi.

El Sr. Salamé li respon que en cap moment ha retret que ell no hi fos, sinó que ha dit que cap
representant del seu partit va venir en substitució seva doncs, com ja saben, amb el reglament
actual, han fet sempre una mica de màniga ampla i han vingut fins i tot representants que no son
regidors, per tant no centra el retret en ell, sinó en el seu partit. 

Intervé el Sr. Serna qui diu que ells hi votaran a favor i que, amb la importància que té la moció, en
lloc de votar-hi  en contra ell esperaria a setembre.

Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que  la llei de la qual en parlen és una de la Generalitat de
Catalunya de l’any 2002, segons la qual en 3 anys s’havia de fer un reglament i no s’ha fet, per tant
pregunta si els portaran a presó si ara ells aproven la moció. Afegeix que ell  està disposat a
canviar paraules si cal, perquè no creu que passi res perquè Vacarisses nomeni la Cursa de la
Campana d'interès turístic.
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El Sr. Alcalde respon que no es pot nomenar.

La Sra. Serra diu que no els duran a la presó, però que no se li pot donar el títol d'interès turístic.

El Sr. Boada pregunta si es pot posar “ d'interès local” enlloc “d'interès turístic”.

El Sr. Gibert respon que tampoc es pot.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que haurien de defugir d’instrumentalitzar les entitats i que tal com
està la moció ells no l’aprovaran, però immediatament parlaran amb l’entitat per explicar-los com
han anat les coses i , a partir d’aquí , començar a treballar de debò perquè aquesta cursa tingui
encara molta més promoció. Torna a dir que els ofereix la possibilitat de presentar-la al setembre,
un cop l’hagin treballat conjuntament.

El Sr. Boada respon que només es tracta de canviar una paraula.

El Sr. Alcalde diu que no és només això,  sinó que haurien de treballar la moció a partir de zero,
doncs no està ben plantejada, i d’acord amb l’entitat i U.I.P.V, tirar-la endavant.

El Sr. Gibert pregunta quin sentit té esperar al setembre si  no haurà canviat res.

La Sra. Serra respon que es tracta de que facin bé la moció.

El Sr. Gibert diu que la moció està perfecte, no la retiraran, potser hi ha temes de matís legal, però
el que sí poden demanar és iniciar els tràmits amb la Generalitat.

La Sra. Serra li diu que no es poden iniciar els tràmits.

El Sr. Gibert li pregunta d’on ho treu això.

El Sr. Alcalde torna a dir que falta el reglament.

El Sr. Gibert li demana que el facin.

El Sr. Alcalde respon que el reglament no l’ha de fer l’ajuntament,  sinó la Generalitat.

El Sr. Gibert diu que així mai es podrà declarar una entitat d'interès turístic.

La Sra. Serra llegeix un apunt de la llei “un cop aprovades les disposicions reglamentaries i amb la
sol·licitud prèvia dels ajuntaments interessats, el departament competent en matèria de Turisme
pot iniciar els tràmits per a la declaració”,  per tant com que les disposicions reglamentaries no
estan aprovades no es poden ni iniciar els tràmits, per això els demanem que canviïn la moció.

El Sr. Gibert diu que si és així, és bastant greu i penós.

La Sra. Serra diu que hi estan d’acord.

Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui diu que poden canviar la paraula declarar.

El Sr. Alcalde diu que s’ha de refer tota la moció.

El Sr. Gibert diu que d’altres vegades han canviat mocions que Esquerra ha presentat.

La Sra. Serra diu que una cosa és canviar o afegir una frase i una altra és refer-la.

El Sr. Gibert  pregunta quina por tenen d’aprovar-la. Afegeix que ells la presenten perquè valoren la
feina de les entitats del poble, cosa que ells no fan ni ho demostren.
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Intervé la Sra. Ríos qui explica que ella era la regidora fa deu anys quan es va iniciar aquesta
activitat, i va apostar-hi perquè va veure clar que era una manera de donar a conèixer Vacarisses, i
any rere any se li ha donat suport, però en la línia del que han dit fins ara el Sr. Alcalde i la regidora
de Turisme, una cosa és promocionar el turisme esportiu i una altra és tenir la potestat de declarar
aquesta activitat d'interès turístic,  i per tant no poden aprovar una cosa que no anirà enlloc perquè
no tenen aquesta potestat. Afegeix que ella els demana modificar el redactat i consensuar-lo amb
l’equip de govern i amb l’entitat, precisament per la importància que té l’activitat, fer una cosa ben
feta i no fer-ho ara amb presses i aprovar una cosa amb la que no estaran convençuts ni els uns ni
els altres.

El Sr. Gibert, diu que el que ells havien pensat és que si el problema és declarar una activitat
d'interès “turístic”, poden treure turístic i substituir-ho per “local”.

El Sr. Alcalde diu que és el mateix, i tal com ha dit la Sra. Ríos té prou importància com per fer-ho
ben fet, haurien de seure tots, amb l’entitat,  i mirar com es pot promocionar, si realment l'interès és
promocionar la cursa, sinó deuen ser altres coses
  
El Sr. Gibert li pregunta què vol dir amb això.

El Sr. Alcalde respon que no hi donaran suport. 

Pren la paraula el Sr. Casas qui diu que si hi ha les ganes d’arribar a un acord,tampoc cal que sigui
al setembre, sinó que poden fer-ho a l’octubre, un cop passades totes les vacances.

El Sr. Gibert diu que tot el que presenten ells està mal fet, i que aquesta moció l’han fet amb el cor,
perquè creuen que aquesta cursa s’ho mereix. Afegeix que tots aquests impediments per declarar-
la d’interès turístic els ignoraven, però tampoc els ha agradat gens el to i per tant la presenten tal
com està.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que recolza el que han dit la Sra. Ríos i el Sr. Casas d’intentar
valorar el redactat i , si certament hi ha problemes legals a efectes d’aprovar la moció tal i com està
escrita, pensa que no s’han de precipitar. Afegeix que haurien de seure amb l’entitat i treballar-hi
en positiu, tan per la vila com  per l’entitat, per tal que es pugui avançar legalment. 

Intervé la Sra. Serra qui diu que l’anterior  moció que també era de suport  a una entitat  l’han
aprovat  per  majoria i  amb aquesta també hi estan d’acord,  ella  mateixa ha dit  que prenia el
compromís de treballar per promocionar la cursa i anar un pas més enllà, per tant creu que fan un
trist favor si decideixen tirar endavant la moció i que no s’aprovi.

Per acabar el Sr. Alcalde diu que tots els grups han coincidit en que la importància és cabdal i per
tant els demana que la retirin per poder-hi treballar millor i donar un impuls real a l’entitat.

Intervé el Sr. Boada qui diu que una cosa és el cor i l’altra el cap, i que per moltes coses que s’han
dit no la retirarien, però la retiraran per poder treballar-la millor.

El Sr. Alcalde li ho agraeix, doncs pensa que és la consideració més intel·ligent pel bé de l’entitat i
de la cursa.

Tots els presents mostren el seu acord per retirar la moció.

2.- SOBREVINGUTS. 

No n’hi ha.
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3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL ELS DIES 26 DE JUNY I EL 3,11 I 18 DE JULIOL DE 2017.

         Es dona compte de les actes de les sessions esmentades, de les quals s’ha fet entrega
de la minuta corresponent juntament amb la convocatória plenària.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ  ORDINÀRIA (Alcaldia,  del  181/2017,  de  22/06/2017,  al  228/2017,  de
21/07/2017),  (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 17/2017, de 22/06/2017, al 21/2017, de
12/07/2017),  (Serveis  Municipals,  del  39/2017,  de  26/06/2017,  al  44/2017,  de
19/07/2017),  (Urbanisme,  del  63/2017,  de  22/06/2017,  al  75/2017,  de  21/07/2017),
(Esports, l’11/2017, de 23/06/2017), (Educació, del 22/2017, de 3/07/2017, al 27/2017, de
20/07/2017),  (Acció  Social,  Cooperació  i  Solidaritat,  del  45/2017,  de  25/06/2017,  al
49/2017,  de  21/07/2017),  (Cultura,  Festes  i  Patrimoni,  del  21/2017,  de  3/07/2017,  al
25/2017,  de  17/07/2017),  (Comunicació,  del  4/2017,  de  27/06/2047,  al  6/2017,  de
30/06/2017),  (Gent Gran,  l’1/2017,  de l’11/07/2017),  (Recursos Humans i  Organització
Administrativa, el 16/2017, de 07/07/2017).

          Es dona compte dels decrets relacionats.

3.3.-  DONAR  COMPTE   DEL  NOMENAMENT  DE  PERSONAL  FUNCIONARI  I  DE  LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

3.4.- DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  TRIMESTRAL  DE  TRESORERIA  QUE  S’HA
TRAMÈS  AL  MINISTERI  D’HISENDA  I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES  I  A  LA
DIRECCIÓ  GENERAL  DE  POLÍTICA  FINANCERA  DE  LA  GENERALITAT  DE
CATALUNYA,  EN  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  15/2010,  RELATIU  AL  SEGON
TRIMESTRE DE 2017.

INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ

En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a:

L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2017.

FETS

El  dia  6  de  juliol  de  2010,  es  va   publicar  en  el  BOE la  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del
pressupost de despeses).

Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses.
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FONAMENTS DE DRET

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques.

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració Ge-
neral de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligaci-
ons pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.

2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei.

3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar trimestral-
ment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de
les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.

4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest infor-
me s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord
amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats
locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats.

5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part
de les administracions públiques.

Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la
Tresoreria  i/o  la  Intervenció  d’un  informe que posi  de manifest  el  compliment  dels  terminis
previstos  en aquesta Llei  per el pagament  de les obligacions de l’Ajuntament,  que inclourà
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents  en les quals s’estigui
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia,
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals,  sense perjudici de la seva possible
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament.

Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com
annexes.

Atès  que  l’  informe referent  al  2on  trimestre  de  l’any  2017  ja  s’han  presentat  als  òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.

Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE :
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Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa:

Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals.

4.  La Intervenció o òrgan de l’entitat  local  que tingui  atribuïda la  funció de comptabilitat  ha
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la
seva  anotació  en  el  dit  registre  i  no  s’hagin  tramitat  els  corresponents  expedients  de
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a l’atur de Vacarisses, diu que hi ha 12 aturats
menys i es situen en una taxa del 12,62 %, el que vol dir que la variació interanual és d’un 23
%. Afegeix que segueixen pel bon camí tot i que, com ja saben, molts dels llocs de treball que
es creen son a precari i per tant no estan del tot contents.

Per altra banda, en relació al Parc Rural de Montserrat, diu que es va començar fa uns 10 anys
aproximadament i en aquest mandat, sobretot des de Collbató,  es va tornar una altra vegada a
agafar  el  relleu  i  ells  s’hi  van sumar.  Segueix  explicant  que hi  havia  el  problema  de  com
estructurar aquest ens i amb l’assessorament de la Diputació es va valorar positivament que els
pobles  del  voltant  del  massís  de  Montserrat  puguin  potenciar-lo  a  nivell  turístic,  agrícola,
ramader i  a nivell  de marca. S’ha valorat  que el que millor  s’adequa és una Associació de
Municipis, mitjanant l’adhesió amb un conveni, que s’ha fet arribar a tots els municipis per tal
que presentin les esmenes que creguin oportunes i fer-ne un de definitiu de cara al setembre.
Per acabar diu que creu que es tracta d’una iniciativa molt bona per Vacarisses i el territori.

5.- PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Ríos entrega a U.I.P.V. i a VxV, les dades referents al CTR que li  van demanar en
l'anterior Ple.

Pel que fa a la porta de la masia de la Torre, el Sr. Alcalde explica que es van posar en contacte
amb els propietaris  els quals expliquen que hi  han posat cadenats,  però es troben que els
trenquen i hi tornen a entrar, per tant l’equip de govern els ha demanat que trobin una solució
definitiva.

Intervé el Sr. Serna qui, adreçant-se al Sr. Salamé , li agraeix que els informés de l’episodi del
CTR el dia 13 de juliol, però ara els agradaria que els ampliessin la informació. 

El Sr. Alcalde informa que en un primer moment van pensar que es tractava d’un ventilador que
s’havia encès, però finalment sembla ser que el ventilador no es va encendre, sinó que alguna
cosa per sota de les deixalles, com un encenedor, es va encendre i va començar a escampar-
se el foc fins arribar a aquesta ventilació. Explica que això és el que ens han fet arribar des del
Consorci, i que van anar-hi els bombers, ningú va prendre mal i encara ho estan reparant.

El  Sr.  Serna demana si l'Ajuntament  de Vacarisses s’ha personat  al  lloc  dels  fets per tenir
constància de que és cert el que els han dit.
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El Sr. Alcalde respon que ell mateix com a representant de Vacarisses al Consorci de Residus
ha  parlat  varies  vegades  amb  el  gerent,   Sr.  Daniel  Criach,  qui  l’ha  anat  informant
periòdicament del que va succeir i el que està passant fins el moment.

El Sr. Serna pregunta si tenen data límit per a la reparació.

El Sr. Alcalde respon que no, i que si hi ha alguna cosa més ja els informarà.

Intervé  el  Sr.  Boada  qui  mostra  una còpia  de  la  noticia  que hi  havia  a  la  pàgina  web de
l’ajuntament el dia del Ple en relació a que l’ajuntament no depenia ni de l’abocador ni del CTR i
una del que posa avui, on es pot comprovar que hi ha hagut una rectificació, i posa només
l’abocador.

El Sr. Salamé li diu que no ho nega, i que ja van dir que hi havia una errada, tal com consta a
l’acta que acaben d’aprovar avui. A més li diu que ell va dir només el CTR, per tant estaven
equivocats tots dos.

El Sr. Boada diu que ell va dir que havien posat abocador i CTR.

El Sr. Salamé li respon que no és així i que pot veure-ho a l’acta.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que en tot cas havia de posar només l’abocador i que si posava
també el CTR, li demana disculpes.

Per altra banda el Sr. Boada diu que el 18 de juliol  es va aprovar inicialment el projecte de
peatonalització del Casc Urbà i per tant els podien haver informat.

El Sr. Alcalde informa que es tracta de l’estudi que va fer la Diputació sobre l’illa de vianants.
El Sr. Boada diu que s’ha descarregat el projecte executiu fet pel tècnic municipal de les obres
de vianantització del centre per poder estudiar-lo i diu que li sembla un nyap, doncs no pot
deixar la plaça major de qualsevol manera, i més gastant-se 190.000 € en el projecte.

Intervé el Sr. Gibert qui, en relació als gossos, vol saber quines actuacions està fent l’equip de
govern per evitar les molèsties que aquests ocasionen als veïns, tant de dia com de nit. 
Per altra banda, pregunta com evoluciona l’ocupació il·legal de cases a Vacarisses i  quines
actuacions es porten al respecte.
Per acabar pregunta si saben quants equips de futbol base hi haurà la temporada 2017-2018 i
qui gestionarà el futbol base.

Pren la paraula la Sra. Ríos qui ,en relació als gossos, explica que ja els van comentar en una
comissió informativa que havien vingut de la comissió de dret animal del Col·legi d’Advocats de
Terrassa  per  assessorar-los  per  poder  modificar  l’Ordenança  de  Tinença  Responsable
d’Animals,i el compromís va ser que ens farien arribar una proposta que a hores d’ara no la
tenen, però creuen que de cara al setembre tindran la proposta de treball per poder començar a
modificar l’ordenança.

Intervé el Sr. Alcalde qui explica que hi ha dies que la meitat de les novetats de la Policia és per
qüestions de gossos, que si s’han escapat, que si s’han perdut o que si els hem trobat, gossos
que borden, veïns que s’enfronten pels gossos...Comenta que creu que des de la Policia es fa
una molt  bona feina, doncs moltes vegades i ho diu per un cas real al que ell  mateix hi ha
assistit,  costa localitzar el gos, tot i que sembli estrany. Segueix dient que la Policia hi està a
sobre i si agafen algun gos d’aquests s’avisa al propietari i després se’l sanciona, a més tenen
el servei de recollida d’SPAM, que per gossos que s’escapen per segona vegada es sanciona
el propietari.
Per  acabar  diu  que  com a  municipi  i  ciutadans  s’ho  haurien  de  plantejar,  doncs  hi  estan
destinant molts recursos en això, en gossos que s’escapen, en gossos perillosos que s’ha de
fer el requeriment per complir la normativa, etc...Afegeix que hi ha censats uns 3.000 gossos, i
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molts d’altres que no deuen estar-ho, el que li sembla una barbaritat.

Pren  la  paraula  la  Sra.  Ríos  qui  explica  que  una  de  les  coses  que  volen  regular  amb
l’ordenança és la  dels  animals  que estan sols  a les  segones  residencies,  doncs els  amos
només venen els caps de setmana i son els que solen donar més problemes, per això volen
establir un màxim de temps que un gos pot estar sol a un domicili.

El  Sr.  Alcalde  explica  que  a  vegades  s’ha  arribat  a  mediar,  perquè  hi  ha  veïns  enfrontats
directament pels gossos. 

 El Sr. Gibert diu que sap de què va perquè ho ha portat molts anys i els aconsella que facin
campanyes de conscienciació, que tot i que costa de conscienciar a la gent va bé, doncs és
veritat que la Policia actua, perquè és la seva feina, i a més estan emparats per la llei, però es
tracta de fer-la complir.

Intervé la Sra. Fuster qui,  en relació a l’habitatge,  explica que tenen un estudi  d’habitatges
desocupats fet per la Diputació i l’han complementat amb un estudi de camp, els resultats del
qual,  en tindran coneixement quan tinguin la resolució definitiva. Comenta que la Policia ha
intervingut  en aquest  estudi  de camp en alguna situació  en concret  i  que tant  Policia  com
Cadastre els informen de les incidències que es produeixen en aquests habitatges.

En relació a l’ocupació il·legal el Sr. Alcalde informa que segueixen aplicant el reglament intern ,
però  que  que  en  els  darrers  mesos  ha  disminuït  molt  el  número  de  cases  ocupades  a
Vacarisses. Explica que ,de tant en tant, la Policia actualitza el llistat de cases que semblen
ocupades, i hem passat d’una quarantena de cases a una vintena, tot i que alguna se’ls pot
escapar. Afegeix que tal com van anar les plusvàlues de l’any passat demostra que hi ha moltes
cases que s’estan començant a vendre i comencen a haver-hi llançaments de cases ocupades
que s’acaben venent . Per acabar diu que, tot això, juntament amb les actuacions que han pres,
ha fet que l’ocupació hagi baixat molt a Vacarisses.

Intervé la Sra. Fuster qui diu que ja els passaran dades de tot plegat.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui pregunta si s’ha fet alguna obra en alguna casa d’aquestes.

El Sr. Alcalde respon que el que ha fet l’ajuntament a través dels Departaments d’Habitatge i
Serveis  Socials  ha estat  aconseguir  que dues cases propietat  del  banc fossin cedides a la
Generalitat per tal que hi poguessin viure dues de les famílies amb més risc de vulnerabilitat del
municipi. També es va aconseguir una casa a Manresa ,per una altra família amb menors, que
es van quedar sense casa per un llançament. Afegeix que, per aquestes cases, les famílies
paguen un lloguer social.

Intervé el Sr. Casas qui, en relació al futbol base,  explica que el club els ha informat de que en
principi  hi  haurà sis equips,  però serà al setembre quan es formalitzin  les  inscripcions i  ho
sabran amb certesa.
Explica que fa uns tres mesos es va fer  una ampliació  de la  junta  del  Club Esportiu  i  son
aquestes noves incorporacions les que fan la gestió del futbol base.

El Sr. Gibert pregunta si l’ajuntament deixa de gestionar el Club.

El Sr. Casas respon afirmativament.
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Essent les vint-i-una hores i quaranta 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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