
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 30
DE NOVEMBRE DE 2017

Vacarisses,  30  de  novembre  de  2017,  essent  les  vint  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 2ª  tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater, 3r tinent d’alcalde
Pere Casas i Ardanaz
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla i Sangrà
Martí Llorens i Morraja
Laura Sánchez i López
Mariana Ríos i López
Pedro Roque Serna i González
Juan Pablo Garrido i Sánchez

Assistits per la secretària accidental Jorgina Torrella i Ubach, qui dóna fe de l'acte.

O R D R E     D E L      D I A

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  EXTRAORDINÀRIA  URGENT
CELEBRADA EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2017 , ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26
D’OCTUBRE DE 2017 I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE
DE 2017.

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

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   
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1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE,  DE RATIFICACIÓ
DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VACARISSES,  LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I D’ALTRES AJUNTAMENTS, PEL
DESENVOLUPAMENT  DE  LES  DIVERSES  ACTUACIONS  CONDUENTS  AL
DESENVOLUPAMENT DEL PARC RURAL DEL MONTSERRAT.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament  de Vacarisses,  en sessió ordinària el dia 20 de
novembre de 2017, va prendre el següent acord:

“Entre  els  anys  2006  i  2012  els  Ajuntaments  de  Collbató,  Olesa  de  Montserrat,  el  Bruc,
Esparraguera, Vacarisses, Abrera, Sant Salvador de Guardiola, Castellolí, i Marganell signen el
manifest per l’impuls del Parc Rural del Montserrat, on es comprometen a adherir-se a la Carta
del Parc Rural, a participar en el Consell Promotor i a demanar a la Diputació de Barcelona,
com a òrgan supramunicipal de suport al món local, a participar activament en el projecte.
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 28 de gener de 2016, va
aprovar la “Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural
del Montserrat.

Es considera que l’impuls, la consolidació, el desenvolupament i la gestió combinada agrícola-
silvícola-pastoral  del  territori  dels  municipis  es presenta  com una oportunitat  per dinamitzar
l’economia  local,  promoure  la  gestió  territorial  sostenible,  crear  noves  empreses  i  generar
ocupació i reduir el risc d'incendis, la pèrdua de biodiversitat i la petjada ecològica. 

Atès que ha estat redactada la minuta de Conveni Marc de Col·laboració, el qual  té per objecte
establir les bases i les eines de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments,
per  a  la  redacció  i  aprovació  del  Pla  de  Gestió  i  Desenvolupament  del  Parc  Rural  del
Montserrat i els posteriors Plans d’Actuació, així com per poder establir els convenis específics
que  permetin  portar  a  terme  estudis  complementaris  per  a  la  seva  respectiva  redacció  i
posterior aprovació. Tanmateix, s’establiran els mecanismes de suport i col·laboració tècnica
que permetin desenvolupar les actuacions previstes en el Pla d’actuacions. És també objecte
d’aquest conveni la formulació de l’instrument jurídic per a la creació de l’ens gestor del  futur
“Parc Rural del Montserrat”.

Vist el que disposen els article 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic.

Vist el que disposa l’article 14 de la Llei 19/214, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.

Vist que a través de convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis
locals com en assumptes d’interès comú,  sota la forma i en els termes que preveuen les lleis
reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès, tal i com determina l’article 303.3
del  Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Vist l'establert a l’article 309, 310 i 311 del Decret 179/95, de 13 de juny.

A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Aprovar la minuta de Conveni Marc de Col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament
de Vacarisses, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Collbató, Castellolí,  El  Bruc,
Sant  Salvador  de  Guardiola,  Marganell,  Monistrol  de  Montserrat,  Sant  Vicenç  de Castellet,
Castellbell  i  el  Vilar,  Viladecavalls,  Ullastrell,  Rellinars,  Esparreguera,  Olesa  de Montserrat,
Abrera, Hostalets de Pierola i Castellgalí,  el qual  té per objecte establir les bases i les eines
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de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per a la redacció i aprovació
del  Pla  de Gestió  i  Desenvolupament  del  Parc  Rural  del  Montserrat  i  els  posteriors  Plans
d’Actuació, així com per poder establir  els convenis específics que permetin portar  a terme
estudis  complementaris  per  a la  seva respectiva redacció  i  posterior  aprovació.  Tanmateix,
s’establiran els mecanismes de suport i col·laboració tècnica que permetin desenvolupar les
actuacions previstes en el Pla d’actuacions. És també objecte d’aquest conveni la formulació
de l’instrument jurídic per a la creació de l’ens gestor del  futur “Parc Rural del Montserrat”.

SEGON.- Facultar l’alcalde per a la signatura de l’expressat conveni marc de col·laboració, i
designar-lo com a representant de l’Ajuntament a la Comissió de Coordinació i Seguiment , i en
la seva substitució la regidora de Medi Ambient, a constituir per tal de concretar i desenvolupar
els compromisos de les parts.

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona i als ajuntaments dels municipis del Parc Rural del Montserrat.

QUART.- Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple de la Corporació.

CINQUÈ.- Trametre l’acord i còpia del conveni, degudament signat, al Registre de Convenis de
Col·laboració  i  Cooperació  de  la  Direcció  General  de  Relacions  Institucionals  i  amb  el
Parlament,  depenent  del  Departament  d’Afers  i  Relacions  Institucionals  i  Exteriors  i
Transparència.”

En  compliment  de  l’acordat  al  punt  quart  i  atès  que  la  Comissió  Informativa  de  Serveis
Territorials,  reunida  en  sessió  ordinària  el  dia  22  de  novembre  de  2017,  va  dictaminar
favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Ratificar  l’acord  adoptat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de
Vacarisses,  en sessió ordinària el dia 20 de novembre de 2017, d’aprovació de
la  minuta de Conveni Marc de Col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de
Vacarisses, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Collbató, Castellolí,
El Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, Monistrol de Montserrat, Sant
Vicenç  de  Castellet,  Castellbell  i  el  Vilar,  Viladecavalls,  Ullastrell,  Rellinars,
Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Hostalets de Pierola i Castellgalí,
el qual  té per objecte establir  les bases i les eines de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per a la redacció i aprovació del Pla
de Gestió  i  Desenvolupament  del  Parc  Rural  del  Montserrat  i  els  posteriors
Plans  d’Actuació,  així  com  per  poder  establir  els  convenis  específics  que
permetin  portar  a  terme  estudis  complementaris  per  a  la  seva  respectiva
redacció  i  posterior  aprovació.  Tanmateix,  s’establiran  els  mecanismes  de
suport  i  col·laboració  tècnica  que  permetin  desenvolupar  les  actuacions
previstes  en  el  Pla  d’actuacions.  És  també  objecte  d’aquest  conveni  la
formulació de l’instrument jurídic per a la creació de l’ens gestor del  futur “Parc
Rural del Montserrat.

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que aquest punt el retiren de l’ordre del dia, doncs el
conveni s’havia de ratificar demà a Montserrat entre tots els ajuntaments que volen formar part
d’aquest Parc, però hi ha hagut unes al.legacions per part del Sr. Rigol, president del Patronat
de la Muntaya de Montserrat,  i com que segurament aquestes al.legacions es contemplaran en
el proper conveni no poden ratificar una cosa que es modificarà.
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1.3.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR.

Vist que en data 5 de febrer de 2018  fineix el termini de quatre anys pel qual fou nomenat el Jutge
de Pau de Vacarisses, per l’Alcaldia es dictà providència, en data 12 de setembre de 2017, per tal
que es procedís procedeixi a iniciar els tràmits per a proposar la persona a desenvolupar aquest
càrrec .

Atès que en compliment de l'article 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, la
vacant ha estat anunciada mitjançant edictes i bans de convocatòria pública, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del dia 27 de setembre de 2017, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  a la
pàgina Web municipal, a l’eTauler i al tauler d’edictes del Jutjat de Pau el dia 15 de setembre de
2017,  i al del Jutjat Degà de Terrassa el 20 de setembre de 2017, on s'ha fet saber aquesta
circumstància a la població, per tal que qui ho desitgi i reuneixi les condicions precises, pugui
sol·licitar l'elecció de l'Ajuntament. 

Vist  que han estat presentades sol·licituds d'elecció pel càrrec de Jutge de Pau per  diversos
aspirants.

Atès que de conformitat amb el disposat a l'article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial
correspon al Ple de l'Ajuntament elegir la persona per a ser nomenada Jutge de Pau d'aquest
municipi, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que
reunint  les condicions legals així ho sol·licitin.

Atès que entre els aspirants hi consta el senyor XXXXXXXXXXX, actual Jutge de Pau, qui reuneix
el requisits exigits a l’article 102 de la Llei Orgànica del Poder Judiciat,  té experiència en el càrrec,
l’ha estat exercint satisfactòriament, té arrelament al municipi i per tot això és coneixedor del medi
social, condicions que fan apreciar la seva idoneïtat per a proposar-lo per al càrrec.

Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 22 de novembre de 2017  va
dictaminar favorablement.

Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent

 A C O R D

PRIMER.- Elegir el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX per al càrrec de  Jutge de Pau titular del
Jutjat de Pau de Vacarisses.

SEGON.-  Comunicar  aquest  acord  al  Jutjat  de  Pau  de  Vacarisses,  al  Jutge  Degà  de
Terrassa per tal que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de  Catalunya  a  fi  i  efecte  que  lliuri  el  corresponent  nomenament,  ordeni  la
publicació  del  nomenat  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  ho
comuniqui al Consell General del Poder Judicial i al Jutjat Degà de Terrassa.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que la figura de Jutge de Pau es tria cada quatre anys i
que  enguany  s’han  presentat  7  candidats  i  candidates.  Seguidament  llegeix  els  noms:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Segueix explicant que hi ha dos candidats que
eren de Terrassa i per tant els han descartat, no perquè no es puguin presentar,  sinó perquè
consideren que aquesta  figura,   a  poder  ser,  ha de  ser algú  de Vacarisses.  Diu que un cop
entrevistats tots i totes i llegits els seus currículums, han considerat que la persona que millor pot
desenvolupar aquestes funcions i més s’ajusta al perfil, que entenen que ha de tenir un Jutge de
Pau, és el Sr. XXXXXXXXXXX.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que sempre és complicat triar persones però,  tractant-se
d’aquest perfil tant concret i específic, avalen el Sr. XXXXXXXXXX,  perquè els consta que és i ha
estat una persona que ha treballat força i ha fet unes mediacions molt discretes, prova d’això és
que no se n’han assabentat.
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Es sotmet a votació quedant i s’aprova per unanimitat dels presents.

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
338/2017,  DE  9  DE  NOVEMBRE  DE  2017,  D’ESTABLIMENT  DELS  DRETS
ECONÒMICS  DEL  REGIDOR  ALBERT  SALAMÉ  I  SABATER,  D’ACORD  AMB  EL
RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS. 

Per l’Alcaldia es dictà el  Decret núm. 338/2017,  de 9 de novembre,  amb el contingut literal
següent:

“De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local,  en concordança amb l'article 166.1 i 162 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya amb
l'article  13 del  Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  entitats  locals,
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals
tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en
règim de  dedicació  exclusiva  o  parcial  així  com a  percebre  indemnitzacions en  la  quantia  i
condicions que estableixi el Ple de la Corporació, amb els límits establerts a l’article 75 bis  la
Llei 7/1985, amb la modificació operada per la Disposició addicional trigèsima segona de la Llei
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos de l’Estat  per a l’any 2017.

Vist que l’article 75.1 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
estableix que els membres de les Corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels
seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva, cas en què seran donats d’alta
en el Règim General de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les
quotes empresarials que correspongui.

Per tot això, aquesta Alcaldia, tenint en compte que el senyor Albert Salamé i Sabater, regidor
d’Organització Administrativa i  Recursos Humans,  de Comunicació i  Participació Ciutadana,
començarà a exercir el seu càrrec com regidor delegat de Serveis Municipals en data 13 de
novembre  de  2017,  en  virtut  del  decret  de  l’alcaldia  de  delegació  de  competències  núm.
334/2017, de data 9 de novembre de 2017, i atès que els regidors amb dedicació exclusiva o
parcial han d’ésser donats d’alta a la S.S. al codi de compte de cotització de l’Ajuntament.

Per tot l’esmentat 

HE RESOLT

PRIMER.- Establir que amb efectes del dia 13 de novembre de 2017, el membre de la
Corporació  que a continuació es relaciona exercirà els seu càrrec en el règim
de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació exclusiva a les tasques
pròpies dels seu càrrec, amb les retribucions brutes anuals que es determinen,
les  quals  inclouen  catorze  pagues,  dotze  corresponents  a  les  diferents
mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de
juny i desembre, actualitzant-se anualment en la quantia que determini la Llei
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de Pressupostos de cada exercici per al personal al servei de l’administració, i
donar-la d'alta al Règim General de la Seguretat Social: 

CÀRREC I

REGIDORIES

NOM I COGNOMS
D. EXCLUSIVA

REGIDOR DELEGAT:

-Organització Administrativa i 
Recursos Humans

-Comunicació

-Participació Ciutadana

- Serveis Municipals

ALBERT SALAMÉ I 
SABATER

(mínim 37,50 hores setmanals)

33.663,24€ bruts anuals

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat, fent constar que en haver estat designat
per  desenvolupar  el  seu càrrec  en règim de dedicació  exclusiva,  s'entendrà
acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del
termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 

TERCER.- Sotmetre  a  ratificació  del  ple  de  la  corporació  els  acords  referents  a  les
retribucions del càrrec amb dedicació exclusiva i règim de dedicació .

QUART.- Evacuat el tràmit anterior, publicar al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament ,
a l’e-Tauler  i  al  Portal  de la  Transparència,   els  acords de determinació del
regidor delegat que realitzarà les seves funcions amb dedicació exclusiva, les
seves retribucions i règim de dedicació .”

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 22 de
novembre de 2017, va dictaminar favorablement.

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.- Ratificar del Decret de l’Alcaldia núm. 338/2017, de 9 de novembre, relatiu a
l’establiment dels drets econòmics a favor del regidor Albert Salamé i Sabater,
d’acord amb el règim de dedicació i de retribucions .

SEGON.- Publicar  el  present  acord  al  BOP ,   al  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament,   a
l’eTauler i al Portal de la Transparència .

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que degut a la remodelació de l’equip de govern atesa
la sortida del partit socialista, s’han redistribuït les regidories.
Informa que el Sr. Salamé passarà a ser també regidor d’Obres i Serveis, la Sra. Fuster de
Mobilitat, a banda de les que ja tenia, la Sra. Serra  de Gent Gran i Sanitat i ell mateix assumirà
Hisenda.
Segueix dient que en aquesta proposta es vota la retribució que passarà a tenir el Sr. Salamé
que serà la mateixa que tenia la regidora d’Obres i Serveis anteriorment.
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Pren la paraula el Sr. Serna qui recorda que quan ells governaven també van tenir una petita
crisis de govern ,que el Sr. Masana els va retreure amb molta vehemència, i diu que creu que el
que passa ara sí que és una veritable crisi de govern, doncs no tenen res en contra el regidors
que han agafat les noves regidories, però sí que volen deixar constància de que fins ara al
carrer s’estava criticant molt la tasca del PSC dins de l’equip de govern i, tot i que ells no ho
comparteixen, esperen que aquest canvi sigui per anar endavant i no enrere. Per acabar diu
que com ja va dir en el seu moment, veuen molt  complicat que la legislatura vagi endavant
governant amb minoria, però es tracta d’una decisió de l’equip de govern i si ells es veuen en
cor, els tindran allà pel que calgui, igual que discutiran tot allò amb el que no estiguin d’acord. 

Intervé el Sr.  Boada qui diu que ell  no entrarà en si es tracta d’una crisi  o no, però sí que
entrarà en els números perquè ha vist que el Sr. Salamé cobrarà més que la Sra. Sánchez.
Doncs la Sra. Sánchez a nivell de pressupost cobrava 33.329,94 € l’any i no 33.600 €.

El Sr. Alcalde explica que es tracta de l’increment de l’1 % a partir de l’1 d’octubre, doncs ha
considerat que a l’assumir noves tasques de regidors així ho havien de fer.

El Sr. Boada pregunta que si l’any que ve també ho faran, doncs en el moment del pressupost
van dir que als polítics no els hi pujaven.

El Sr. Alcalde respon que com ja li ha dit ha considerat fer-ho així pel fet de que han d’assumir
noves taques.

El Sr. Boada diu que això ho haurien d’haver dit, que per això es fan les comissions com ells
sempre diuen, en canvi els amaguen coses.

El Sr. Alcalde demana disculpes per no haver-ho fet, però diu que no han amagat res.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, adreçant-se al Sr. Alcalde,  li diu que això entra una mica
en contradicció amb la filosofia que es tenia des de govern, d’aquest 1%.

El Sr. Alcalde torna a demanar disculpes però diu que considera que ara tothom porta més
càrregues i, per tant,  ha considerat oportú incrementar un 1%, que a més ve marcat des del
govern.

La Sra. Sánchez diu que accepten les disculpes però no comparteixen el criteri.

Es sotmet a votació i queda aprovada amb el següent resultat a la votació:

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

A FAVOR x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS X X X

1.5.- PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  DE  NOMENAMENT  DE  REGIDORS  COM  A
REPRESENTANTS  DE LA CORPORACIÓ  EN  ENTITATS  I  ORGANISMES  DE  LES
QUALS FORMA PART L’AJUNTAMENT DE VACARISSES.

Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 334/2017, de 9 de novembre de 2017,  es va resoldre
revocar , amb efectes del dia 13 de novembre de 2017, les delegacions d’atribucions gestió i
resolució dels assumptes de les regidories de  Serveis Municipals i de Mobilitat Territorial que li
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foren  atorgades a la  regidora  senyora Laura Sánchez López per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.
171/2015, de data 18 de juny de 2015, publicat Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en
data 6 de juliol de 2015  .

Atès que en l’esmentat Decret tanmateix es va resoldre revocar,  amb efectes del dia 13 de
novembre  de  2017,  les  delegacions  d’atribucions  gestió  i  resolució  dels  assumptes  de  les
regidories  d’ Hisenda i  de Sanitat  i  Consum,   que li  foren atorgades a la  regidora senyora
Mariana Ríos López per  Decret  de l’alcaldia  núm.  173/2015,  de data 18  de juny  de 2015,
publicat Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 6 de juliol de 2015.

Alhora a l’esmentat Decret es revoquen, amb efectes del dia 13 de novembre de 2017,  les
delegacions d’atribucions gestió i resolució dels assumptes de la regidoria de Gent Gran,  que li
foren atorgades a favor del regidor senyor Pere Casas i Ardanaz, per Decret de l’alcaldia núm.
173/2015, de data 18 de juny de 2015, publicat Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en
data 6 de juliol de 2015.  

Atès que en unitat d’acte, en el precitat Decret de l’Alcaldia núm. 334/2017, de 9 de novembre
de 2017,   es va resoldre efectuar a favor dels regidors  que a continuació es relacionen, i amb
efectes del mateix 13 de novembre de 2017,  una delegació general d'atribucions de gestió i
resolució dels assumptes de les seves respectives regidories,  i respecte dels camps d’actuació
que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació en relació amb cadascuna d’elles: 

OLGA SERRA I LUQUE, 1ª Tinent d'alcalde
Gent Gran
Sanitat i Consum

ALBERT SALAMÉ I SABATER, regidor
Serveis Municipals

CLARA FUSTER RAMÓN, regidora
Mobilitat Territorial

Vist que segons disposa l’art.22.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i 52.2.b) i 62.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l’atribució de competències
al Ple per a l’adopció d’acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, així
com per a la creació d’òrgans de participació sectorial.

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 22 de
novembre de 2017, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent

A C O R D

PRIMER.- Nomenar la senyora Clara Fuster Ramon , per la seva condició de regidora de
Mobilitat Territorial , representant  de l’Ajuntament de Vacarisses com a membre
de 

- Agrupació de Municipis titulars del servei de Transport Urbà de la Regió
Metropolitana de Barcelona (AMTU).

- Comissió de Seguiment de mesures per reduir la sinistralitat C-58

SEGON.- Nomenar la senyora Olga Serra i Luque , per la seva condició de regidora de
Sanitat i Consum , representant  de l’Ajuntament de Vacarisses com a membre
de
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- Xarxa Local de Consum

TERCER.- Nomenar el senyor Albert Salamé i Sabater, per la seva condició de regidor de
Serveis  Municipals  ,  representant   de  l’Ajuntament  de  Vacarisses  com  a
membre de

- Comissió de Delimitació Municipal de Vacarisses
- Consorci  per  a  la  Gestió  Integral  d’Aigües  de  Catalunya

(CONGIAC)

QUART.- Notificar el nomenament als interessats i  ens afectats.

CINQUÈ.- Donar publicitat dels presents acords al Portal de la Transparència de l’Ajuntament
de Vacarisses.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que això ja es va parlar a les comissions i que es
tracta de substituir les representacions de les regidores que estaven a govern pels regidors que
toquen.

Intervé el Sr. Boada qui pregunta si desapareix la segona tinença d’alcaldia, i queda només
primera i tercera.

El Sr. Alcalde respon que no, que queda primera i segona.

El Sr. Boada diu que segons la proposta la Sra. Fuster passava a regidora i és per això que ell
pensava que desapareixia.

Intervé la Sra. Secretaria per aclarir  que es tracta d’un error de transcripció i que aquestes
modificacions vénen després amb un decret del que en donaran compte. 

Es sotmet a votació i queda aprovada amb el següent resultat a la votació:

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

A FAVOR x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS  X  

1.6.-  PROPOSTA DE  L’ALCALDIA  D’APROVACIÓ  INICIAL  D’EXPEDIENT  DE
MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB EL
ROMANENT  LÍQUID  DE  TRESORERIA  I  OPERACIONS  DE  CRÈDIT  A  LLARG
TERMINI.

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit  per suplements de
crèdit  que  cal  finançar  mitjançant  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
general  i  operacions  de  crèdit  a  LL/T,  pels  conceptes  que  es  detallen  a
continuació:
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ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES

Prog. Econòmica Concepte Import

1532 60100
Inversió de reposició d'asfaltat de carrers de d’urbanització del 
Ventaiol 22.000,00 €

1532 21000 Arranjament i manteniment de camins i carrers. 10.000,00 €

161 62300 Inversió de reposició en la xarxa de distribució d'aigua 22.935,50 €

171 21000 Manteniment de jardineria gruixuda 25.000,00 €

171 21000 Manteniment de parcs i jardins 11.500,00 €

342 62200 Rehabilitació i reforma amb gespa artificial del Camp de futbol 300.000,00 €

342 60100 Formigonats pistes poliesportives Can Serra i Nucli 12.000,00 €

912 22601 Projecte memòria històrica 4.000,00 €

920 62300 Adquisició d'un generador per l'edifici de l'Ajuntament 8.000,00 €

TOTAL   415.435,50 €

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ

Econòmica Concepte Import

91310 Préstecs a LL/T ( Programa de Crèdit Local 2017)   300.000,00 € 

87000 Romanent Líquid de Tresoreria per despeses generals 115.435,50 €

TOTAL  415.435,50 €

SEGON.- Exposar al públic  aquest expedient,  durant  el  termini  reglamentari  de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que presenten l’aprovació del romanent que quedava
l’any passat, que bàsicament és l’ inversió de reposició d'asfaltat de carrers de d’urbanització
del Ventaiol, l’arranjament i manteniment de camins i carrers, l’inversió de reposició en la xarxa
de  distribució  d'aigua,  el  manteniment  de  jardineria  gruixuda  que  es  tracta  de  parcel.les
municipals que s’han de netejar, els formigonats de pistes poliesportives de Can Serra i Nucli,
el Projecte de memòria històrica, i l’adquisició d'un generador per l'edifici de l'Ajuntament.
Per altra banda diu que plantegen fer un crèdit per la rehabilitació i reforma amb gespa artificial
del camp de futbol.
Segueix explicant que actualment l’Ajuntament té un endeutament del 21,6 %, el que suposa un
endeutament molt baix comparat amb el d’altres ajuntaments, i que quan van entrar era d’un
27,28 % i, per tant, en dos anys han reduït el deute en 6 punts. Informa que amb l’endeutament
pel camp de futbol i la previsió d’amortitzar 59.000 € passaríen a un endeutament del 24,58 %
per tant inferior al de 2015 i que, en cap cas ha de comprometre futurs endeutaments per obres
d’urbanització.
Afegeix  que a hores  d’ara  ja  saben que tindran majors  ingressos  i,  per  tant,  aquest  crèdit
probablement el podran saldar d’un cop i tornarien a l’endeutament del 21,6 %.
Explica que una segona línia d’actuació, en referència al camp de gespa, és un requeriment
que faran al grup Hera per no complir els acords del conveni, si es pot dir així, doncs el 2015 es
va signar un conveni amb el grup Hera segons el qual a finals de 2016 s’havia de fer el camp
de futbol,  però ells  han parlat  amb el Sr.  Griñó, propietari  actual  del Grup Hera,  qui  els ha
informat de que ni té mitjans ni recursos per fer-ho i per tant ells li han fet saber que faran un
requeriment per tal que sigui un jutge qui determini qui té raó en aquest conveni.
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Segueix dient que ells de totes maneres han decidit que es faci el camp de futbol perquè ja
s’hauria d’haver fet el 2016, i per tal que estigui construït l’estiu de 2018 han de fer-ho ara.
Reitera  que  és  molt  important  el  que  ha  dit  del  conveni,  doncs  els  programes  electorals
d’alguns dels partits  polítics  que es troben avui aquí,  deien que el 2016 el camp de gespa
estaria fet gràcies a aquest conveni, i ara es troben que amb aquest conveni no el poden fer, i
es  troben  que  hauran  d’acabar  on  hauran  d’acabar  però  no  pel  camp  de  futbol  sinó  per
reclamar el deute de l’1,2 que els devien de l’escandall de l’abocador. Afegeix que si el camp de
gespa s’hagués construït amb aquells diners també serien diners que en aquest cas serien de
l’Ajuntament, doncs el Grup Hera els deu a Vacarisses i per tant és igual a on es destinin.
Per altra banda diu que vol aclarir que s’han barrejat coses, doncs també és voluntat d’aquest
equip de govern, tot i que trobant-se amb minoria necessitaran pactar amb algun o amb tots els
partits polítics de l’oposició, que l’any vinent al pressupost es pugui tirar endavant les obres de
La Creu i posar una partida pel projecte de reparcel·lació econòmica i reforma del projecte del
Ventaiol. Per tant, amb la voluntat de que l’any que ve comencin les obres de la urbanització de
La Creu i deixar-ho tot preparat per aquell govern que entri el 2019, per tal que les obres de La
Creu i després les del Ventaiol siguin una realitat. Explica que el projecte del Ventaiol s’ha de
revisar  i  s’ha  de  fer  una  reparcel·lació  econòmica  que  volen  pressupostar-ho  amb  els
pressupostos de l’any vinent si, evidentment, algun grup els recolza.

Pren la paraula el Sr. Serna qui demana una explicació de totes les inversions doncs el seu
company que estava a les comissions els va informar que al Ventaiol s’aplicaria un total de
50.000 € i, en canvi, ara veu que només en són 22.000; pregunta si això és principalment pel
carrer Llobregat, doncs com tothom sap la meitat ja està asfaltat. 

El Sr. Alcalde explica que aquest preu tal com es va dir era perquè s’estava intentant arribar a
un acord amb Asfalts del Vallès per tal que els cedeixin cada any asfalt, maquinària...a un bon
preu i d’aquell import inicial de 50.000 € els han dit que poden arribar a 22.000 i per això ho han
dotat d’aquesta manera.

El Sr. Serna pregunta si això només serà pel carrer Llobregat o en tenen previst algun més.

El Sr. Alcalde respon que d’entrada serà només pel Llobregat que és el principal.

Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui, en relació a la inversió, per arranjament de camins i
carrers, de 10.000 €, pregunta de quins carrers i camins es tracta.

El Sr. Alcalde respon que es tracta sobretot de les bombes que hi ha a la part de baix de Can
Serra que s’han de reparar perquè s’han fet malbé sobretot per les tovalloletes que es llencen
als lavabos.

El Sr. Serna pregunta per la inversió en reposició de la xarxa de distribució d’aigua.

El  Sr.  Alcalde li  respon que la partida està gairebé esgotada i que els diners es destinaran
bàsicament a comptadors, vàlvules...

Per altra banda, en relació al manteniment de parcs i jardins, el Sr. Serna pregunta de què es
tracta.

El Sr. Alcalde respon que és manteniment del mobiliari dels parcs.

En relació al camp de futbol, el Sr. Serna diu que tal com a dit el Sr. Alcalde, ells eren un dels
partits polítics que ho portaven al programa, i no al 2016, sinó que es comprometien a fer-lo el
2015 si tenien l’Alcaldia, entre d’altres coses perquè fa molts anys que ja hauria d’estar fet, tot i
que saben que fins ara s’ha deixat de fer prioritzant altres coses que possiblement eren més
importants. Segueix dient que estan totalment d’acord amb que es tiri  endavant el camp de
futbol però no veuen que la millor manera sigui demanant un crèdit, entre altres motius perquè
d’aquesta manera fa anys que es podria haver fet, i és una llàstima perquè Vacarisses hauria
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de ser pionera en instal·lacions esportives, doncs si hi ha alguna cosa per la que s’aprofiten els
ingressos d’un abocador és precisament per això, en canvi Vacarisses va ser l’últim municipi en
tenir un poliesportiu i ara serà l’últim en tenir un camp de futbol de gespa.
Per altra banda diu que hi ha coses prioritàries que no tenen res a veure amb el camp de futbol
doncs hi ha gent que viu en carrers on pràcticament no es pot ni passar i d’altres llençant al
clavegueram el que no s’hauria de llençar, però això no vol dir que el camp de gespa no s’hagi
de fer sinó que el vol és lligar-ho amb el projecte del Ventaiol i La Creu, doncs acaba de sentir
un altra vegada que es pretén començar per la Creu i seguir després amb el Ventaiol, cosa que
no hi  estan d’acord,  sinó que volen que es facin les dues urbanitzacions juntes  com es va
pressupostar  i  projectar  en el seu moment.  Per  tant  diu que estan d’acord amb que es tiri
endavant el camp de futbol però demanen a l’equip de govern el compromís de que es tiraran
endavant els projectes del Ventaiol i La Creu junts.
En relació al formigonat de les pistes poliesportives diu que són les de Can Serra i Nucli, però
ells pensen que hi ha les del Ventaiol, per exemple, que estan molt malament, i falten per fer les
de l’Eixample.

El  Sr.  Alcalde  explica  que  ha  sortit  un  complement  de  Meses  en el  que  poden  presentar
projectes i aquest serà un dels que presentaran. Afegeix que el fet de que s’hagi triat Can Serra
i Nucli ha estat una consideració tècnica, doncs s’ha considerat que son les que estan en pitjors
condicions,

En relació als 4.000 € destinats al projecte de memòria històrica, el Sr. Serna demana al Sr.
alcalde que els expliqui en què consisteix.

EL Sr. Alcalde comenta que es tracta de la continuació dels tres DVD que es van fer fa uns
anys, però des del punt de vista de les dones.

Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui pregunta sobre l’adquisició del generador.

El Sr. Alcalde respon que com que l’Ajuntament és el cervell de Vacarisses si mai hi hagués
una nevada important, una ventada, o algun altre problema i caigués el sistema, quedaríem
col.lapsats i per això han cregut que és convenient tenir-lo.

El  Sr.  Serna diu  que quan ells  governaven hi  havia  un  generador  al  darrera  del  Casal  de
Cultura.

El Sr. Alcalde diu que encara hi és.

Intervé la Sra. Sánchez qui diu que estan a favor de totes aquestes modificacions de crèdit
principalment perquè la gran majoria les van impulsar des de les seves àrees i per tant estan
satisfetes de què vagin endavant.  En relació al camp de futbol de gespa diu que feliciten a
l’equip de govern de què vagi  endavant,  perquè des de la  legislatura 2007-2011,  tenien  el
projecte sobre la taula i, en aquell moment, s’hagués pogut fer però, per falta d’acord entre les
tres forces que governaven en aquell moment, no es va poder fer, doncs Esquerra no ho veia
clar per temes mediambientals, i de sostenibilitat.
Per  altra  banda  en relació  al  requeriment  al  Grup Hera  la  Sra.  Sánchez  diu  que  hi  estan
absolutament d’acord perquè ells ja van defensar en l’anterior mandat, quan el Sr. Boada els
parlava d’un conveni, que allò jurídicament no era un conveni sinó una declaració d’intencions
que va fer el Grup Hera, per dir que si l’Ajuntament els perdonava el deute del conveni pactat al
març de 2007, segons el qual el preu de la tona havia de ser 1,20 €, a canvi farien un camp de
futbol. Afegeix que el PSC van dir que l’Ajuntament no en sortia beneficiat d’això i per tant no
estaven disposats a lligar-se de mans i peus al Grup Hera, per una cosa que podien fer com a
Ajuntament i sense dependre de ningú, per tant és hora d’exigir-los de la manera que sigui els
diners que els deuen.

El Sr. Alcalde ratifica que el requeriment va en aquest sentit de reclamar els diners.
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Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que està d’acord en què si ells no compleixien han de fer el
que estigui en les seves mans per tal que ho facin. 
Per altra banda diu que des de l’aprovació del  pressupost ja es va dir que al Ventaiol no hi
havia  inversions  i  també  van  dir  que  al  pressupost  hi  hauria  més  ingressos  i  els  ho  van
demostrar, i ara l’excusa que els donen per demanar el crèdit és que tindran més ingressos per
tant això ja ho sabien.
El Sr. Boada pregunta si el romanent de tresoreria es dedica a inversions sostenibles.

El  Sr.  Alcalde respon que hi  ha una part  que no cal destinar-la  a inversions financerament
sostenibles ni a eixugar deute.

El Sr. Boada segueix la seva intervenció dient que si parlen d’endeutament haurien de dir que
abans del tripartit passat, l’endeutament era de 500.000 € i el 2015 era de 3.300.000 €, i que
encara que ara tinguin un 21 % d’endeutament, abans en tenien un 5%. Afegeix que entre el
2009 i el 2012 van tenir l’endeutament més elevat que mai a Vacarisses i que ells mai s’han
endeutat per alguna cosa que no siguin obres d’urbanització.
Pregunta quan valdrà la reparcel·lació del Ventaiol. 

El Sr. Alcalde respon que entre reparcel·lació financera i reforma seran uns 40.000 €.

El Sr. Boada li diu perquè no ho han destinat aquí i així no caldrà posar-ho al pressupost. Diu
que no saben quin projecte tenen pel camp de futbol i els hi van demanar.

El Sr. Alcalde li respon que és ell el que no ha anat a veure’ls. 

El Sr. Boada diu que sí que hi ha anat, però el que ha vist no son projectes, sinó esquemes,
doncs un projecte ha de tenir una memòria amb una sèrie de condicions, i el que han fet son
memòries i pressupostos. Diu que en l’anterior  Ple van dir que es destinarien 25.000 € per
moure el bar i ara diuen 300.000 pel camp de gespa, quan ja han destrossat tot el club, doncs
quan ell va veure la foto de la presentació i va veure que queden 64 nens en tot el club dels
més de 100 que hi havia.

El Sr. Alcalde li pregunta al Sr. Boada què vol dir amb això de que l’han destrossat, doncs ell el
que vol és agrair a la gent que ho porta.

El Sr.  Boada diu que s’hauria d’haver fet abans el camp de futbol,  doncs un crèdit  s’hauria
d’haver pogut demanar el primer dia i no cal que ara posi l’excusa dels endeutaments.

El Sr. Alcalde respon que no es tracta de cap excusa ni li fa cap retret, sinó una explicació de
que l’Ajuntament de Vacarisses té un endeutament baix i per tant capacitat per endeutar-se i
que el fet de tirar endavant el camp de futbol ara no vol dir que no es pugui tirar endavant el
projecte del Ventaiol, la Creu o el que sigui, doncs no té res a veure.

El Sr. Boada diu que aquí tot són secretismes, doncs primer els diuen que volen fer La Creu
quan tenen un projecte que és tot un conjunt, ara parlen de projecte de reparcel·lació que ja es
va presentar en el seu dia quan estava el Sr. Canongia... Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que si
pensa fer ara el projecte de reparcel·lació, amb tota la feina que hi ha, el Ventaiol no es podrà
fer ni d’aquí a 4 anys; explica que els projectes executius estaran obsolets perquè es van fer
quan ells van acabar la legislatura i, per tant, quan s’hagi de tornar a licitar els preus no seran
els mateixos,  i  ara fan un projecte de reparcel·lació per 40.000 €,  per tant ja es veuen les
voluntats polítiques, doncs ells  sempre han defensat  que al  pressupost podria haver-hi una
quantitat per les obres, i no fer el més fàcil que és La Creu, i que cap més grup polític, ni els
veïns, ho han defensat.

El Sr. Alcalde torna a dir que ho posaran als pressupostos.
El  Sr.  Boada  li  diu  que  a  ell  els  pressupostos  no  li  valen,  doncs  des  que  es  posi  als
pressupostos fins que es pugui adjudicar passarà molt temps.
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Per altra banda el Sr. Boada diu que si s’han de canviar bancs no s’ha de posar a la partida de
reparació i manteniment de jardins, doncs en aquesta hi va Fupar i altres.
En relació al camp de futbol diu que és la primera vegada que es demana un crèdit que no sigui
per unes obres d’urbanització, doncs creuen que és més important i hi ha molta feina a fer si es
vol fer el Ventaiol. Afegeix que s’ha quedat molt sorprès amb les seves paraules de que l’any
que  ve  començaran  les  obres  de  La  Creu,  doncs  no  sap  on  està  el  projecte  aprovat,  la
licitació...i per tant ho dubta, a més, com ja han dit, estan en contra de que es faci una licitació
sola.

Intervé el Sr. Alcalde qui adreçant-se al Sr. Boada li  diu que al seu programa electoral deia
Construcció d’un camp de futbol amb gespa artificial el 2016, Impuls de les obres pendents
Ventaiol i La Creu, i també en el Ple del mes passat quan parlaven sobre el Pla Local d’Infància
va dir “ hi ha moltes enquestes que s’han fet als infants sobre el que troben a faltar al municipi,
però aquests  diuen que moltes  vegades han demanat  coses a l’Ajuntament  i  no s’han fet,
afegeix que una de les coses que més s’han demanat en aquests anys és la gespa del camp
de futbol “, per tant no sap quin problema hi veu. Explica que els estan dient que demanen un
crèdit perquè saben que tindran majors ingressos i per tant no s’arribaran a endeutar, per tant
en el pressupost de l’any que ve, encara que no tenen majoria, dotaran per tirar endavant les
obres de la Creu i el que acaba d’explicar del Ventaiol. Segueix dient que consideren que les
obres de La Creu s’han de fer separades perquè, com ja saben, hi ha tota una problemàtica
amb les parcel·les de la part de dalt del senyor Balanzó, doncs ells tampoc estan d’acord amb
el que s’anava a fer allà i per tant si cal allò quedarà fora de projecte. Afegeix que lligar La Creu
amb tota la problemàtica de les parcel·les del Balanzó creuen que no toca, i no es tracta només
de  la  seva  decisió,  sinó  que  estan  assessorats,  perquè  ell  necessita  estar-ho  en  aquest
aspecte.

Pren la paraula el Sr. Serna qui demana al senyor alcalde un compromís, doncs estan a favor
del camp de gespa però el lliguen directament al projecte d’urbanització del Ventaiol i La Creu.

El Sr. Alcalde li respon que si hi voten a favor, a l’estiu el camp de gespa estarà fet i a més a
més, el convida a venir a veure un dia al Sr. Casademunt per al que li expliqui el motiu de la
separació de La Creu i el Ventaiol,  i ho veurà molt clar.

El Sr. Serna diu que agrairia molt que li expliquessin, doncs quan ell governava va seguir el
projecte  a  diari  i  no  hi  havia  cap  problema,  tot  i  que  el  projecte  també  el  portava  el  Sr.
Casademunt, per tant li estranya aquest canvi.

El Sr. Alcalde diu que el que ells han fet ha estat preguntar què podia ser millor i aquesta opció
de separar-ho per tota aquesta problemàtica ell considera que és una bona opció.

El Sr. Serna diu que el Sr. Alcalde es queda amb que els 40.000 € del projecte d’urbanització
han de ser pel pressupost i no vol aprovar-ho ara.

El Sr. Alcalde respon que això no es pot fer. 

El Sr. Boada respon que això sí que es podria fer i ell li pot explicar com.

El Sr. Alcalde diu que ell ho desconeix i com que és poruc i no sap quins majors ingressos
tindrà, posa aquests que són els que des de intervenció l’assessoren que pot posar. Afegeix
que el pressupost el volen presentar al desembre, per tant només s’han d’esperar un mes.

Torna a prendre la  paraula el Sr.  Boada qui  vol explicar  perquè les dues urbanitzacions es
poden fer conjuntament.

El Sr. Alcalde li diu que creu que el tema de les obres del Ventaiol i La Creu ara no toquen.
El Sr. Boada demana poder explicar els seus raonaments.
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El Sr. Alcalde diu que el què estan votant és l’aprovació inicial de l’expedient de modificacions
de crèdit per suplements de crèdit finançats amb el romanent líquid de tresoreria i operacions
de crèdit a llarg termini i que ell ha introduït el tema de les obres del Ventaiol i La Creu perquè
sap que algú ha anat per aquest camí.

Torna a prendre la paraula el Sr. Boada qui pregunta quantes entrades té el Ventaiol.

El Sr. Alcalde diu que poden debatre-ho als precs i preguntes perquè ara no toca.

El Sr. Boada diu que ho han estat parlant tota l’estona i ara a ell no el deixen parlar. Afegeix que
ara els està condicionant les obres de l’aprovació del pressupost.

El Sr. Alcalde diu que això no és així.

El Sr. Boada segueix dient que el Ventaiol té una entrada pel pont i una per La Creu, per tant si
asfalten tota la Creu i un cop asfaltada es fan les obres, es destrossarà tot el que s’hagi fet, i a
més econòmicament no és el mateix fer una subhasta de les dues obres en conjunt que de dos
projectes  separats  que  tindran  menys  baixa,  pagaran  més  els  veïns  i  l’ajuntament
és un problema de costos. Afegeix que el que han de fer és un projecte, aprovar-lo i no fer les
coses sobre la marxa com moure el barracó. També li pregunta al Sr. Alcalde d’on surten els
300.000 €, i si amb els tres pressupostos que han demanat ja els serveix.

El Sr. Alcalde li diu al Sr. Boada que al seu programa posava “ Finançament i construcció per
part del Grup Hera del camp de futbol de gespa artificial per un valor de 300.000 €”, per tant ells
també ho deien.

Intervé el Sr. Gibert qui diu que han de deixar estar el que deia el seu programa, doncs ara
governen ells.

El Sr. Alcalde diu que ells ja han presentat la seva proposta.

El Sr. Boada diu que tot el que s’està fent és endarrerir les obres del Ventaiol.

El Sr. Alcalde diu que això no és veritat i adreçant-se al Sr. Boada li pregunta perquè no ha fet
ell les obres del Ventaiol havent estat alcalde 20 anys i perquè no ho va prioritzar.

El  Sr.  Boada respon que durant  el  seu mandat  fins  i  tot  els  veïns  volien  fer  les  obres del
Ventaiol, però en van fer moltes d’altres d’actuacions, projectes, reunions amb els veïns per
aconseguir un bon preu.... doncs fer un projecte com van fer ells amb Torreblanca i pagar el
que es va arribar a pagar ho sap fer tothom, en canvi a La Coma va sortir per 6 € i així és com
ho han de fer.

El Sr. Alcalde diu que no és cert que La Coma sortís per 6 € i que a més a més els veïns no van
quedar gaire contents. Afegeix que, com ja sap el Sr. Boada el Ventaiol no pot sortir a 6 €.

Intervé la Sra. Sánchez per recordar al Sr. Boada la desviació del 20% de la Coma.

El Sr. Boada li diu que recordi també la desviació de Torreblanca, que van arribar a pagar més
de 20 € el metre quadrat i que a ell no li han d’ensenyar a fer obres d’urbanització.

Torna a intervenir el Sr. Serna qui demana a la secretària que prengui nota de la seva postura,
que és aprovar el camp de gespa i agafar el compromís de l’alcalde del desembre i la reunió
amb el Sr. Casademunt per conèixer els criteris per diferenciar les obres de La Creu de les del
Ventaiol.

El  Sr.  Alcalde  li  respon  que  evidentment  que  es  compromet  i  que  quan  vulguin  el  Sr.
Casademunt els explicarà el perquè d’aquesta decisió.
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Es sotmet a votació amb el següent resultat:

 

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

A FAVOR X X X X

EN CONTRA X

ABSTENCIONS   

2.- SOBREVINGUTS.

No n’hi ha. 

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 23 I  30  D’OCTUBRE,  EL 6,  13  I  20  DE
NOVEMBRE DE 2017.

3.2.- DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DICTATS  DES  DE  LA  CELEBRACIÓ  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 309/2017, de 20/10/2017, al 361/2017,
de  23/11/2017),   (Serveis  Municipals,  del  53/2017,  de  20/10/2017,  al  60/2017,  de
22/11/2017), (Sanitat i Consum, del 24/2017, de 30/10/2017, al 27/2017, de 8/11/2017),
(Urbanisme,  del  89/2017,  de  25/10/2017,  al  101/2017,  de  22/11/2017),  (Industria,
Promoció Econòmica,  Comerç i  Turisme,  del  9/2017,  de 19/10/2017,  al 10/2017,  de
17/11/2017), (Educació, del 38/2017, de 12/10/2017, al 39/2017, de 13/11/2017), (Acció
Social,  Cooperació  i  Solidaritat,  del  67/2017,  de  27/10/2017,  al  75/2017,  de
20/11/2017),  (Cultura,  Festes  i  Patrimoni,  el  39/2017,  de  31/10/2017),  (Mobilitat
Territorial, del 4/2017, de 13/11/2017, al 5/2017, de 13/11/2017), (Gent Gran, el 2/2017,
de 13/11/2017). 

3.3.- DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI 

3.4.- DONAR COMPTE CALENDARI FISCAL 2018.

Descripció
Data Inici 
Vol.

Data Fi 
Vol / Domi.

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS                      02/05/2018 05/07/2018

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS              02/05/2018

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS              02/07/2018

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS              03/09/2018

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS              02/11/2018

2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                                03/09/2018 05/11/2018

2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS                              03/09/2018 05/11/2018

3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                                        21/03/2018 22/05/2018

10 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                               17/09/2018 19/11/2018
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11 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS                                              22/05/2018 25/07/2018

12 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ                          02/05/2018 05/07/2018

12 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ                          03/09/2018 05/11/2018

95 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 4T TRIMESTRE 2017                  21/02/2018 24/04/2018

95 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TRIMESTRE                            11/04/2018 13/06/2018

95 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TRIMESTRE                            11/07/2018 13/09/2018

95 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 3R TRIMESTRE                            10/10/2018 12/12/2018

BI IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS                     02/05/2018 05/07/2018

3.5.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  334/2017,  DE  9  DE
NOVEMBRE,  D’ACCEPTACIÓ  DE  RENÚNCIES  DE  DELEGACIONS  DE
COMPETÈNCIES DE REGIDORIES,  I  REVOCACIÓ,  I  NOVES DELEGACIONS DE
COMPETÈNCIES.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 171/2015, de data 18 de juny de 2015, publicat Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en data 6 de juliol de 2015,  es va resoldre efectuar a favor de  la
regidora Laura Sánchez López, una delegació general d'atribucions de gestió i resolució dels
assumptes de les regidories  de Serveis Municipals  i  de Mobilitat  Territorial,   i  respecte dels
camps d’actuació que s’anuncien al propi Decret. 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 173/2015, de data 18 de juny de 2015, publicat Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en data 6 de juliol de 2015,  es va resoldre efectuar a favor de  la
regidora Mariana Ríos López, una delegació general d'atribucions de gestió  i  resolució dels
assumptes de les regidories d’Hisenda i de Sanitat i Consum,  i respecte dels camps d’actuació
que s’anuncien al propi Decret. 

Atès que la senyora Laura Sánchez López, en data 9  de novembre de 2017, registre d’entrada
núm.  006534  ,  presenta  escrit  de  renúncia  voluntària  al  càrrec  de  regidora  de  Serveis
Municipals  i  de  Mobilitat  Territorial,  i  que aquesta  renúncia  es  faci  efectiva  en  data  13  de
novembre de 2017.

Atès que la senyora Mariana Ríos López, en data 9  de novembre de 2017, registre d’entrada
núm.  006535 ,  presenta  escrit  de  renúncia  voluntària  al  càrrec  de  regidora  d’Hisenda i  de
Sanitat i Consum, i que aquesta renúncia es faci efectiva en data 13 de novembre de 2017.

Tanmateix per Decret de l’Alcaldia núm. 173/2015, de data 18 de juny de 2015, publicat Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 6 de juliol de 2015,  es va resoldre efectuar a favor
del regidor Pere Casas i Ardanaz, una delegació general d'atribucions de gestió i resolució dels
assumptes de la regidora de Gent Gran  i respecte dels camps d’actuació que s’anuncien al
propi Decret. 

Atès que amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta
Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local,  i altra legislació concordant,  considera necessari
procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències de les àrees esmentades.

Vist el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,  

R E S O L C

PRIMER.- Acceptar la renúncia efectuada per la regidora senyora Laura Sánchez López
en data  9  de novembre de 2017, fent-la efectiva el dia 13 de novembre de
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2017 , revocant les delegacions d’atribucions gestió i resolució dels assumptes
de les regidories  de  Serveis  Municipals i  de Mobilitat  Territorial  que li  foren
atorgades per Decret de l’Alcaldia núm. 171/2015, de data 18 de juny de 2015,
publicat  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona en data  6  de  juliol  de
2015  .

SEGON.- Acceptar la renúncia efectuada per la regidora senyora Mariana Ríos López  en
data en data 9  de novembre de 2017, fent-la efectiva el dia 13 de novembre de
2017 , revocant les delegacions d’atribucions gestió i resolució dels assumptes
de les regidories d’ Hisenda i de Sanitat i Consum,  que li foren atorgades per
Decret de l’alcaldia núm. 173/2015, de data 18 de juny de 2015, publicat Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 6 de juliol de 2015.

TERCER.- Revocar, amb efectes del mateix dia 13 de novembre de 2017, les delegacions
d’atribucions gestió i resolució dels assumptes de la regidoria de Gent Gran,
que li  foren atorgades a favor del regidor senyor Pere Casas i Ardanaz, per
Decret de l’alcaldia núm. 173/2015, de data 18 de juny de 2015, publicat Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 6 de juliol de 2015.  

QUART.- Efectuar,  amb efectes del mateix dia 13 de novembre de 2017,  a favor dels
regidors  que a continuació es relacionen, una delegació general d'atribucions
de gestió  i  resolució  dels  assumptes de  les  seves respectives regidories,   i
respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació
en relació amb cadascuna d’elles: 

OLGA SERRA I LUQUE, 1ª Tinent d'alcalde
Gent Gran
Sanitat i Consum

ALBERT SALAMÉ I SABATER, regidor
Serveis Municipals

CLARA FUSTER RAMÓN, regidora
Mobilitat Territorial

A FAVOR DELS REGIDORS DELEGATS EN GENERAL

� La direcció , coordinació i gestió de l’àmbit temàtic de la regidoria corresponent.

� La  competència  per  a  la  signatura  dels  documents  de  tràmit  o  definitius,
resolucions, escrits, dictàmens, trasllats, publicacions i anuncis,  necessaris per a la
gestió de tots els assumptes relacionats amb les matèries delegades.

� La sol.licitud , l'atorgament i acceptació de subvencions dins l'àrea corresponent,
quan aquesta última competència no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan.

� L’aprovació i signatura de convenis,  amb entitats públiques o privades i persones
físiques o jurídiques, en matèria de l’àrea corresponent, quan aquesta competència
no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan, i en el supòsit que se’n derivi una
despesa sempre i quan aquesta no superi la quantitat de 10.000,00 euros.
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� La  resolució  dels  recursos  administratius  així  com  de  les  reclamacions
administratives prèvies que s'interposin contra actes definitius dictats en l'exercici
de les seves competències.  

� Efectuar propostes als diferents òrgans col·legiats de l'ajuntament, així com propostes
de  despeses en les matèries relacionades amb cada regidoria. 

� Perfeccionament dels contractes menors de tot tipus  regulats a l’article 138.3 del RDL
3/2011,  de 14 de novembre,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, que afectin a les àrees de la seva competència.

A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA DE

- GENT GRAN 

- SANITAT I CONSUM

En matèria de gent gran

� Gestionar el casal de la gent gran

� Promoure polítiques d’atenció social a la gent gran

� Impulsar programes en matèria de la gent gran

� Autoritzacions  per  a  la  utilització  de  les  instal·lacions  i  equipaments  de  gent  gran
municipals, així com l’atorgament de les llicències d’ús privatiu.

En matèria de sanitat i consum

� Control  sanitari  de  la  distribució  i  subministrament  d'aliments,  begudes  i  altres
productes relacionats directament amb el consum humà i mitjans de transport. 

� Actuacions derivades del control sanitari d'edificis, habitatges i convivència humana i
aprovació de qualsevol ordre d'execució per a l'adopció de mesures sanitàries, inclosa
la petició al Jutjat per a l'entrada en domicilis.

� La participació en els òrgans de direcció de les àrees bàsiques de salut (art. 42 de la
Llei general de sanitat).

� L'aplicació de l'Ordenança sobre tinença d'animals i la imposició de les sancions que
s'hi preveuen , així com l’aprovació de les liquidacions de les taxes de control sanitari
d’animals que preveu l’Ordenança.

� La imposició de sancions de caràcter lleu per infraccions que  preveu la Llei 10/1999,
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos (competència delegada
pel Govern de la Generalitat en sessió del 24/12/2002)

� Actuacions derivades del control sanitari de transports, indústries, activitats i serveis. 

� Les  resolucions  administratives  necessàries  per  al  foment  de  l'associacionisme  de
consumidors.

� La resolució dels expedients sancionadors per infracció de lleis o normatives sanitàries.
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� Promoure  programes  de  salut  pública  individual  i  comunitària,  i  si  escau  amb  la
col.laboració d’altres regidories o administracions.

� Polítiques de control de serveis funeraris

A FAVOR DEL REGIDOR DELEGAT DE

- SERVEIS MUNICIPALS

En matèria de serveis municipals

� Gestió efectiva dels serveis corresponents a aquesta Regidoria.

� Coordinació, gestió i resolucions en matèria de senyalització viària, horitzontal i vertical.

� La resolució d'expedients sancionadors a concessionaris dels serveis assenyalats en
l'apartat anterior. 

� Acords sobre concessions  i  retrocessions  de drets  funeraris  i  autoritzacions d'altes,
baixes,  canvi  de titularitat  i  trasllat  de restes,  així  com les actuacions derivades del
control  del  cementiri,  i  l’aprovació  de  les  liquidacions  de  taxes  per  la  prestació  de
serveis funeraris municipals previstes a l’Ordenança.

� Concessió de llicencies d'escomeses per subministrament d'aigua potable i l’aprovació
de les liquidacions de les taxes corresponents.

� Instal.lació,  conservació  i  manteniment  d’enllumenat  de  la  via  pública,  semàfors,
il.luminacions  especials  d’edificis  i  fonts  públiques,  i  seguiment  de  les  obres
d’instal.lació corresponents. Instal.lació i conservació de les zones verdes.

� Manteniment  i  conservació  de  les  vies  públiques,  paviments  i  voreres  de  carrers,
places,  parcs, jardins públics i instal.lacions i  equipaments municipals;  conservació i
neteja dels serveis de sanejament i clavegueram de la ciutat.

� Seguiment  de  la  cooperació  municipals  en  l’execució  d’obres  públiques  en  l’àmbit
superior  que  afecten  al  terme  municipal  (carreteres,  enllaços  ferroviaris,  etc..);
cooperació i  inspecció de les obres d’urbanització promogudes per les associacions
administratives de propietaris i qualsevol altra entitat urbanitzadora.

� Organització  i  funcionament  de  la  Brigada  municipal  d’obres  i  serveis  urbans
corresponents.

� Supervisió i coordinació del servei de recollida, transport i abocament o tractament de
les  escombraries  domiciliàries;  residus  i  deixalles  d’indústries  i  a  la  via  pública;
organització , inspecció i gestió del servei de recollida d’escombraries i neteja viària;
organització i gestió dels vehicles , maquinària i instal.lacions corresponents.

A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA  DE

- MOBILITAT TERRITORIAL

En matèria de mobilitat territorial

� Política municipal en matèria de transport urbà: control i seguiment dels servei públic
d’autobusos i de les marquesines.
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� Política municipal  en matèria  de transport  interurbà:  control  i  seguiment  dels  servei
públic d’autobusos .

� Política municipal  en matèria  de  transport  ferroviari:  control  i  seguiment  dels  servei
públic de trens, i de les marquesines i andanes.

� Atorgament de llicències de taxis.

� Planificació d’infraestructures i serveis de transport.

SEGON.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els  termes i  dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en un altre òrgan o regidor.

En el text de les resolucions adoptades per la regidora en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de
fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en la part expositiva del text següent:

“Per  tot  això,  en  exercici  de  les  competències  que  m’han  estat  conferides  en  virtut  de  la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 334/2017, de
data 9 de novembre de 2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data .................”

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a
titular  de  la  competència  originària,  a  qui  s'haurà  de  mantenir  informat  de  l'exercici  de  la
delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat.

TERCER.- Aquestes revocacions i delegacions que tindran efecte el dia 13 de novembre
de 2017, seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat de revocació,
per part d'aquesta Alcaldia , de les noves atribucions delegades.

En cas d’absència,  vacant,  malaltia  o qualsevol  altre impediment  del  regidor
delegat,  aquesta  Alcaldia  assumirà,  directament  i  automàticament,  les
competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-
se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present
resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.

QUART.- Practicar, en data d’avui,  notificació d’aquesta resolució als regidors afectats,
entenent-se acceptades la competències delegades de forma tàcita,  si dintre
del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús
de la delegació.

CINQUÈ.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província , al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a l’eTauler, en compliment del que disposa l'article 44.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, així com al Portal de la Transparència la
nova  delegació  d’atribucions  a  tenor  del  prescrit  a  l’article  8.1.a)  de  la  Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon
govern.

3.6.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  335/2017,  DE  9  DE
NOVEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.

Celebrades les Eleccions Locals el dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou Ajuntament, en
l'establiment de la nova organització municipal, en exercici de la potestat d'autoorganització que
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l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,  reconeix
a aquesta Entitat, i de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada
Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova
el  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,  i  altra  legislació
complementària, per Decret de l’Alcaldia núm. 174/2015, de 18 de juny, es va resoldre crear la
Junta  de  Govern  Local,  restant  integrada  per  l’alcalde  senyor  Antoni  Masana  i  Ubach
(president) i pels regidors/es senyor/es Olga Serra i Luque, Laura Sánchez López, María Luisa
Santander Aguilar i Albert Salamé i Sabater (vocals).

Per Decret de l’alcaldia núm.  392/2016, de data 25 de novembre de 2016, es va resoldre
modificar  la  composició  de la  Junta  de  Govern Local,  nomenant  la  regidora  senyora Clara
Fuster Ramón com a membre d’aquest òrgan col.legiat, en substitució a la senyora María Luisa
Santander Aguilar.

Vist el que disposa l’article 52.1 i 51.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d' Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals .

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia,  en  ús  de  les  atribucions  que  em  confereix  la  legislació
esmentada, 

RESOLC

PRIMER.- Revocar el nomenament de la regidora senyora Laura Sánchez López, com a
membre  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  Vacarisses,  amb
efectes el dia 13 de novembre de 2017.

 
SEGON- Nomenar  el  regidor  senyor  Pere  Casas  i  Ardanaz  membre  de  la  Junta  de

Govern  Local  de  l'Ajuntament  de  Vacarisses,  amb  efectes  el  dia  13  de
novembre de 2017.

TERCER.- Comunicar aquesta resolució als interessats i als Caps dels diferents Serveis
Municipals, per al seu coneixement i efectes.

QUART.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, a l’eTauler i Portal de la Transparència.

CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució  al  Ple de la Corporació a la  propera
sessió que se celebri.

3.7.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  336/2017,  DE  9  DE
NOVEMBRE, DE REVOCACIÓ I NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 174/2015, de 18 de juny, es va resoldre crear la Junta de Govern
Local, restant integrada pel senyor Antoni Masana i Ubach (president) i pels senyor/es Olga
Serra i Luque, Laura Sánchez López, María Luisa Santander Aguilar i Albert Salamé i Sabater
(vocals).

Per Decret de l’alcaldia núm.  392/2016, de data 25 de novembre de 2016, es va resoldre
modificar la composició de la Junta de Govern Local, nomenant la senyora Clara Fuster Ramón
com a membre d’aquest òrgan col.legiat, en substitució a la senyora María Luisa Santander
Aguilar, alhora que fou nomenada 3ª tinent d’alcalde.

Per Decret de l’alcaldia núm.  176/2015, de data 19 de juny de 2015, es va resoldre nomenar 2ª
Tinent d’alcalde la senyora Laura Sánchez López.
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Atès que la senyora Laura Sánchez López, en data 9  de novembre de 2017, registre d’entrada
núm.  006534  ,  presenta  escrit  de  renúncia  voluntària  al  càrrec  de  regidora  de  Serveis
Municipals  i  de  Mobilitat  Territorial,  i  que aquesta  renúncia  es  faci  efectiva  en  data  13  de
novembre de 2017.

Atès  que  de  conformitat  amb el  que  disposa  l'article  21.2,  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció actual, en concordança amb l’article
55  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,   pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
municipal i de règim local de Catalunya , amb l'article 19 del Reglament Orgànic Municipal, i
amb  l'article  46  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  dels  ens  locals,  els  nomenaments  i
cessaments dels/les Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir
al  seu nomenament  i/o  cessament  mitjançant  Decret,  d'entre  els  membres  de la  Junta  de
Govern Local, i donant compte al Ple.

Atès  que  per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  335/2017  ,  de  data  9  de  novembre  de  2017,  de
modificació de la composició de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, s’ha
resolt revocar el nomenament de la regidora senyora Laura Sánchez López, com a membre
d’aquest òrgan col.legiat i amb efectes del dia 13 de novembre de 2017.
 
Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia,  en  ús  de  les  atribucions  que  em  confereix  la  legislació
anteriorment esmentada

RESOLC

PRIMER.- Revocar el nomenament de la regidora senyora Laura Sánchez López, com a
2ª tinent d’alcalde.

SEGON.- Modificar  l’ordre  de  prelació  del  nomenament  de  3ª  tinent  d’alcalde  que
s’efectuà  Decret de l’alcaldia  núm.   392/2016,  de data 25 de novembre de
2016,  a  favor  de  la  senyora  Clara  Fuster  Ramón,  nomenant-la  2ª  tinent
d’alcalde.

TERCER.- Nomenar el senyor Albert Salamé i Sabater 3r. tinent d'alcalde de l'Ajuntament
de Vacarisses, i amb efectes del dia d'avui,  regidor que  substituirà aquesta
Alcaldia, per ordre de nomenament que li correspon,  en els casos de vacant,
absència o malaltia.

QUART.- Disposar que la present resolució tingui efectes el dia 13 de novembre de 2017.

CINQUÈ.- A  aquests  efectes,  quan  aquesta  Alcaldia  hagi  d’absentar-se  del  terme
municipal,  establirà,  mitjançant  Decret,  la  durada  de  la  seva  absència,
designant la Tinent d'Alcalde que hagi d'assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà
substituïda per la 1ª tinent d'alcalde i, si no hi és,  per qualsevol de les altres
tinents  d'alcalde,   establerts  seguint  l’ordre  de nomenament,   que es  trobin
presents, els quals hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació,
sense que durant el mateix dia pugui actuar com alcalde accidental més d'un
d’ells.  Durant  el  temps  que  exerceixin  la  substitució  no  podran  modificar,
derogar,  revocar,  ni  avocar  els  Decrets  d’organització  ni  els  relatius  a  les
competències delegades

SISÈ.- Notificar la present resolució als interessats.

SETÈ.- Donar trasllat d’aquest Decret als Caps dels diferents Serveis Municipals, per al
seu coneixement i efectes.
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VUITÈ.-  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament,  a l’eTauler  i  Portal  de  la  Transparència,   sens perjudici  de
l'efectivitat  d'aquests  nomenaments  des  del  dia  següent  de  la  signatura
d'aquesta resolució. 

NOVÈ.- Donar compte de la present resolució  al  Ple de la Corporació a la  propera
sessió que se celebri.

3.8.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  337/2017,  DE  9  DE
NOVEMBRE,  DEIXANT SENSE EFECTE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA
DEL CÀRREC DE REGIDORA.

Vist  el  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  172/2015,  de  18  de juny  de  2015,  ratificat  pel  Ple  de  la
Corporació en sessió extraordinària del 9 de juliol de 2015, sobre determinació d'establiment
del règim de dedicació i retribucions de la regidora senyora Laura Sánchez López.

Atès que a l'esmentada resolució es va establir que la senyora Laura Sánchez López exerciria
el seu càrrec de regidora en règim de dedicació exclusiva.

Atès que en data d’avui 9 de novembre de 2017,  la senyora Laura Sánchez López, presenta
escrit de renúncia voluntària al càrrec de regidora de Serveis Municipals i de Mobilitat Territorial,
i que aquesta renúncia es faci efectiva en data 13 de novembre de 2017, i per tant se la tindrà
per  renunciada  a  exercir  el  seu càrrec  en  règim de  dedicació  exclusiva  i  conseqüentment
deixarà de percebre els drets econòmics a favor seu per retribuir-li la dedicació exclusiva i a la
vegada serà donada de baixa en el règim de la Seguretat Social.
Atès que la senyora Laura Sánchez López és personal laboral fix de l’Ajuntament de Terrassa,
formant part de la plantilla de la societat municipal Egarvia, SA, a qui és d’afectació el Conveni
Col.lectiu signat per dit Ajuntament i les seves entitats municipals, conveni que equipara, en tot allò
legalment compatible, al personal laboral i al personal funcionari.  Mitjançant resolució núm. 5882,
de 22 de juny, del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de
Terrassa, es declarà la senyora Laura Sánchez López en situació d’excedència forçosa a la societat
municipal Egarvia,SA, amb efectes a partir del 18 de juny de 2015, per designació d’ocupació de
càrrec públic, en virtut d’allò que estableix l’article 46.1  del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Per tot l’esmentat, 
 

R E S O L C

PRIMER.- Que la regidora d'aquest Ajuntament senyora Laura Sánchez López,  en deixar
d'exercir en seu càrrec de regidora en el règim de dedicació exclusiva , deixarà
de percebre la retribució corresponent a la dedicació efectiva a la mateixa, i es
donarà de baixa en el règim de la Seguretat Social , amb efectes a partir del dia
12 de novembre de 2017, i  des d’aquesta data percebrà assistències per la
concurrència efectiva a òrgans col.legiats dels quals en forma part, pels imports
i segons els termes acordats a la sessió plenària del 9 de juliol de 2015.

SEGON.- Donar trasllat de la present resolució a l’Ajuntament de Terrassa. 

TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada.

QUART.- Donar compte al Ple de la Corporació la present resolució.
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CINQUÈ.- Evacuat el tràmit anterior se’n donarà publicitat al  BOP i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament ,  a l’e-Tauler,  i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament, pel
que fa a la renúncia al règim de dedicació exclusiva .

3.9.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  339/2017,  DE  9  DE
NOVEMBRE,  DE  DELEGACIÓ  DE  LA  PRESIDÈNCIA  DE  LA  COMISSIÓ
INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR.

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinaria celebrada el dia 9 de juliol de 2015  va acordar
crear la Comissió Informativa de Règim Interior  ,  de caràcter permanent  ,  aprovant  la  seva
composició, essent l'alcalde o regidor en qui delegui el president nat.

Per Decret de l’alcaldia núm. 191/2015, de 10 de juliol, es va resoldre delegar la presidència
efectiva  de  la  Comissió  Informativa  de  Règim  Interior  a  la  regidora  d'aquesta  Corporació,
senyora  Mariana Ríos López.

Atès  que  de  conformitat  amb  l'establert  a  l'article  21.4  del  Reglament  Orgànic  Municipal,
l'alcalde és el president nat de les comissions informatives, per bé que podrà delegar-ne la
presidència efectiva mitjançant decret, del qual assabentarà el Ple.

R E S O L C

PRIMER.- Deixar sense efecte, en data 13 de novembre de 2017,  el Decret de l’alcaldia
núm. 191/2015, de 10 de juliol, de delegació de la presidència efectiva de la
Comissió  Informativa  de  Règim Interior  a  la  regidora  d'aquesta  Corporació,
senyora  Mariana Ríos López.

SEGON.- Que en data 13 de novembre de 2017 quedi delegada la presidència efectiva
de la Comissió Informativa de Règim Interior al   regidor d'aquesta Corporació,
senyor Albert Salamé i Sabater, 

TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.

QUART.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació.

3.10.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  341/2017,  DE  9  DE
NOVEMBRE,   DE  MODIFICACIÓ  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  RÈGIM
INTERIOR.

En compliment del què disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic  de  les  Entitats  Locals  (ROFRJEL),  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, essent aprovat que la  Comissió Informativa de Règim Interior estaria
integrada pels membres,  en representació del Grup Municipal  PARTIT DELS SOCIALISTES
DE  CATALUNYA-CANDIDATURA DE  PROGRÉS  MUNICIPAL  (  PSC-CP), com  a  titular  la
senyora Laura Sánchez López, i com a suplent la senyora Mariana Ríos i López.

Atès que de conformitat amb l'establert als articles 29 del ROFRJEL i article 21.3 del Reglament
Orgànic Municipal, per la Portaveu del Grup Municipal   PSC-CP s’ha presentat escrit en data  9 de
novembre de 2017, registre d’entrada núm.006536, segons el qual es comunica que l’adscripció
de les dues regidores del Grup Municipal a la Comissió Informativa de Règim Interior sigui en la
condició  de  vocal  titular  la  senyora  Marina  Ríos  López,  i  vocal  suplent  la  senyora  Laura
Sánchez López.
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En  conseqüència  cal  regularitzar  la  composició  de  l’esmentat  òrgan  col.legiat  municipal  i,
d’acord amb el previst a l’article 125.c) del ROFRJEL

R E S O L C

PRIMER.- Modificar  la  composició  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  de  Règim
Interior  ,  amb efectes de data 13 de novembre de 2017, de manera que  en
representació  del  Grup  Municipal  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE
CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS MUNICIPAL ( PSC-CP)  en serà
membre, en  la condició de vocal titular la senyora Marina Ríos López, i vocal
suplent la senyora Laura Sánchez López.

SEGON.- Notificar el present acord a les interessades i  òrgan afectat.

TERCER.- Donar publicitat dels presents acords al Portal de la Transparència de l’Ajuntament
de Vacarisses.

QUART.- Donar compte de la present resolució  al  Ple de la Corporació a la  propera
sessió que se celebri.

3.11.- DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.  340/2017,  DE  9  DE
NOVEMBRE,  DE  LA  NOMENCLATURA  DE  LA  REGIDORIA  DE  POLÍTIQUES
D’IGUALTAT I LGTBI.

Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  173/2015,  de  18  de  juny  de  2015,  es  va  resoldre  establir
l’estructura política de les Àrees de l’Ajuntament, creant a l’Àrea de Servei a les Persones la
regidoria de Polítiques d’Igualtat, assenyalant que resta reservada a l’Alcaldia, atès que no es
deleguen competències.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 27 de desembre
de 2016, va aprovar la seva adhesió a la Xarxa de Municipis LGTB, adquirint el compromís,
entre d’altres, d’impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de
gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat.

Essent la voluntat d’aquesta Alcaldia que s’ampliï la nomenclatura de l’esmentada Regidoria i
alhora es mantingui integrada a l’Alcaldia.

R E S O L C

PRIMER.- Modificar el Decret de l’Alcaldia núm. 173/2015, de 18 de juny de 2015, en el
sentit  d’ampliar  la  nomenclatura  de  la  Regidoria  de  Polítiques  d’Igualtat,
passant a ser anomenada Regidoria de Polítiques d’Igualtat  i LGTBI,  sense
delegació de l’exercici  d’atribucions en aquesta matèria,   restant  integrada a
l’Alcaldia.

SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació , i publicar el seu
text en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , a
l’eTauler i al Portal de la Transparència.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que tenen tres manifestos, però que en llegiran dos. 
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4.1.- MANIFEST  PER  A  LES  CONCENTRACIONS  DE  LES  12.00  H  DAVANT  DELS
CENTRES DE TREBALL, EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2017.

Companys, companyes,

Avui hem vist com bona part dels consellers del nostre govern legítim i la mesa del Parlament
de Catalunya han declarat als tribunals polítics de Madrid. En total, vint representants escollits
amb el vostre vot, amb el meu vot, amb el vot de tots els que som aquí, en eleccions lliures.

Els nostres representants legítims no són a Madrid perquè hagin fet que la policia  utilitzi  la
violència contra la gent. No són en un tribunal perquè s’hagin gastat els diners dels ciutadans
en AVE i aeroports buits. No els estan investigant per haver robat. Els estan investigant per
haver complert el seu programa electoral: Organitzar un referèndum i proclamar la República
Catalana.
El  nostre  parlament  legítim,  el  nostre  govern  legítim,  els  nostres  representants,  són en un
tribunal mentre els policies que ens van apallissar l’1 d’octubre són condecorats. Si aquesta és
la seva democràcia, nosaltres som els colpistes, com ens recordaven uns simpàtics neonazis
amb el braç alçat ahir a l’estació d’Atocha.

La majoria del poble de Catalunya no reconeix la intervenció de les nostres institucions, i ho
demostrarem,  tant  avui  i  aquí,  al  carrer,  tants  cops  com  sigui  necessari,  com  el  21  de
desembre, a les eleccions.

Perquè no pararem fins que el nostre govern legítim sigui restituït, tots els presos polítics tornin
a casa, i puguem fer efectiva aquesta República que vam declarar i ens han robat!

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, també va per vosaltres! Ens en recordem, de vosaltres, i volem
que torneu a liderar el carrer!

Barcelona, 2 de novembre de 2017

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui llegeix el manifest institucional del Dia internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones:

4.2.- MANIFEST INSTITUCIONAL “DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES”.

25 de novembre de 2017

Avui,  en el Dia internacional per a l’eliminació de la  violència envers les dones, tornarem a
denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les vegades que calgui. No
és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els nostres drets fonamentals.

La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom, tots i totes. I
no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com a societat podem
erradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones aguanten amb silenci, patiment i
sentiment  de  culpa  les  agressions.  Perquè  encara  vivim  en  una  cultura  masclista  que  ha
normalitzat les conductes delictives contra les dones.

Ja n’hi  ha  prou.  Cal  construir  una societat  que no toleri  la  violència  masclista.  Perquè ara
l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent.

N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la feina. On
sigui  i  quan sigui.  Exercida  per  la  parella,  per  l’exparella,  per  familiars,  per  companys,  per
coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir les dones assassinades
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en xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que ens grapegin, que ens violin,
que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet d’haver nascut dones.

Estem tan  tipes,  que  avui  ens  dirigim a  vosaltres.  Qui  contribueix  a perpetuar  la  violència
masclista.  Qui  us  amagueu  o  passeu  desapercebuts  però  sabem  que  hi  sou.  Avui  us
assenyalarem.

-Als  violadors: sí,  vosaltres,  els  homes que ens heu forçat,  que heu utilitzat  la  vostra força
física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no, els que us
penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara que siguis marit,
company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis no, ni ens toquis. Només
un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol moment o en una altra ocasió. Quan
utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies químiques per anul·lar la capacitat de decisió de
les dones és masclisme disfressat d’estratègia de submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de
consciència és sinònim de consentiment.

-Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat,  a la feina, a casa, a la família, per
sotmetre’ns,  per  agredir-nos,  per  fer-nos  por,  per  fer-nos  mal,  per  fer-nos  xantatge,  per
coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres interessos. Cap càrrec, cap
responsabilitat, cap autoritat és més important que la nostra llibertat. No teniu cap poder sobre
el nostre cos.

-Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport públic, a la
feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro. Els que exhibiu els
vostres  genitals  a  l’autobús.  Els  que  ens  perseguiu.  Els  que  ens  envieu  missatges
amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que controleu els nostres telèfons. Els que
ens assetgeu a través de les xarxes socials. Els que espereu en un pàrking, en un ascensor, en
un portal o ens perseguiu dient-nos allò que per a vosaltres són inofensives “floretes”. Els que
ens insulteu quan no acceptem les vostres propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no,
no insistiu.  No és timidesa. És que les dones som lliures per decidir amb qui volem estar i,
sobretot, amb qui no volem estar.

-Als  maltractadors:  la  violència  és  la  vostra  manera  il·legítima  d’exercir  el  poder.  Els  que
aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per agredir sexualment, per
espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. Això us empobreix com a homes i és un
delicte que ha de ser perseguit per la justícia. Sou criminals. Les dones no som propietat de
ningú.

-Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors, qui heu
consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l’altra banda, qui no heu
recriminat  un  abús  de  poder...  Ja  n’hi  ha  prou.  Parleu.  Assenyaleu.  No  sigueu  còmplices.
Sigueu íntegres o també us convertireu en culpables. Esteneu la mà a qui ho necessita de
veritat. No tolereu la violència contra cap dona. No sou agents passius, teniu molt  a dir, per
aturar-los a ells i per a acompanyar-les a elles.

-Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència masclista. Amb la
vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la violència. Ja n’hi ha prou de veure
maltractadors i violadors per televisió que es fan les víctimes i justifiquen el seu comportament.
Prou  de  convertir  víctimes  en  titelles  al  servei  de  l’audiència.  Prou  d’estigmatitzar  dones
maltractades, de perseguir-les pel carrer, de buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret
a la intimitat i destruir la seva privacitat  i la dels seus fills i  les seves filles. No confongueu
l’audiència:  l’amor  no és possessió.  L’enamorament  no és propietat.  La violència contra les
dones  no  és  un  espectacle.  Fer-ho  va  contra  l’ètica  periodística,  contra  la  responsabilitat
professional, contra els drets de les persones i els infants.
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-Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les dones dieu
que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les maten. Les assassinen. A
veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el masclisme com a causa d’aquesta violència.

-Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com era l’assassí.
Ens és igual  saber si  saludava o si era bon veí.  Prou d’explicar  si  l’assassí  era gelós.  Els
assassins no es justifiquen ni tenen cap aparença especial.

-Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les dones: no les
convertiu  més  en  objectes.  Que  el  seu  físic  no  determini  la  seva  feina,  no  consentiu
l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència de masclista. Pareu de tolerar
missatges masclistes que normalitzen relacions de parella
tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que són falsos, caducs i nocius.

-Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del patiment
de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i argument de venda. Prou
d’imatges  de  dones  sotmeses  als  homes,  humiliades,  mig  mortes,  per  vendre  perfums  o
rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les criatures. Pareu de dipositar una càrrega eròtica
sobre la infància. Les nenes i els nens no són productes al vostre servei.

-Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres negocis:  No
sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als abusadors que poden
trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a combatre l’assetjament. No eludiu
un problema molt greu que sabeu perfectament que també s’esdevé en el vostre àmbit.

-Professionals  de  la  judicatura,  l’advocacia,  la  medecina  forense,  i  cossos  policials  que
infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per erradicar la violència
masclista.  Documenteu-vos  de  les  estadístiques  i  sigueu  sensibles  a  la  realitat  social.  Si
menysteniu  els  testimonis  de  les  dones  agredides  i  el  risc  que  suposa  conviure  amb  un
agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles també són víctimes de la
violència masclista.  No permeteu que la justícia sigui  utilitzada pels  maltractadors  com una
estratègia per continuar coaccionant les víctimes.

I finalment, a totes les dones:

Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències masclistes. Tenim
dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, si viviu amb
por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de vestir, de divertir-nos,
de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos o fer-nos sentir malament. No
som  responsables  de  les  agressions  que  rebem.  Les  nostres  opinions,  desitjos  o
reivindicacions són tan legítimes com les d’un home. Ningú pot dir-nos com hem de viure o què
hem de fer. Només nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que volem ser.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  qui  diu  que  a  continuació  el  Sr.  Garrido  llegirà  el  manifest
institucional del Dia internacional de la discapacitat.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui abans de llegir el manifest, agraeix al Sr. Alcalde que li deixi
fer-ho a ell.

4.3.- MANIFEST INSTITUCIONAL “DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT”.

3 de desembre de 2017

L’Organització de les Nacions Unides va aprovar una llei l’any 2006.
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Aquesta llei es diu Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, i recorda que
les persones amb discapacitat tenim els mateixos drets que qualsevol persona. Aquests són
alguns dels nostres drets.

Tenim dret a rebre suports per tenir les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona.

Tenim dret a triar on volem viure i amb qui, i a tenir els suports que necessitem.

Tenim dret a treballar i a escollir la nostra feina, i a tenir les mateixes condicions que qualsevol
altre treballador.

Tenim dret a rebre informació clara, a moure’ns i poder anar a tot arreu, sense barreres.

Tenim  dret  a  anar  al  metge  i  als  serveis  de  salut,  i  que  estiguin  adaptats  a  les  nostres
necessitats.

Tenim dret a decidir sobre les qüestions que afecten la nostra vida, amb els suports necessaris.

Tenim dret a rebre una educació inclusiva amb la resta d’estudiants, que respecti les nostres
necessitats i ritme per aprendre, i a formar-nos durant tota la vida.

Tenim dret a viure sense por, i que ningú s’aprofiti o abusi de nosaltres. L’abús pot ser físic,
psicològic, sexual o econòmic.

Tenim dret a ser part activa de la societat, a donar la nostra opinió i que es respecti, i que es
valorin les nostres aportacions.

Tenim dret a triar els amics i amigues, a tenir parella i a decidir la relació que tots dos volem. 

Tenim dret a viure la sexualitat com vulguem.

Tenim dret a triar què ens agrada fer en el nostre temps lliure,  i  a escollir   amb qui volem
passar-nos-ho bé.

Tenim dret a què ningú miri el nostre cos nu, ens faci fotos o ens toqui, sense el nostre permís. 

Tenim dret a què ningú miri o toqui les nostres coses, si no volem.

Tenim dret a què no expliquin coses de la nostra vida, sense el  nostre consentiment.

La llei reconeix els nostres drets. Ara cal  que la societat els respecti, que l’administració els
defensi, i que nosaltres els fem valdre!

Pren la paraula el Sr. Alcalde per donar les dades de l’atur. Diu que aquest mes ha baixat en un
2,2 % el que suposa 3 aturats menys i una taxa d’atur del 2,62 %.
Explica que la variació interanual de Vacarisses és la que ha baixat més, un 24,8 %, traient
Gallifa que té una població molt reduïda. Afegeix que com sempre no deixa de felicitar a la
Regidoria i a les tècniques de la Borsa de Treball per la feina que estan desenvolupant.

Intervé la Sra. Fuster qui, en relació a la implantació del sistema de recollida de residus porta a
porta,  explica  que  durant  tots  aquests  dies  s’han  anat  fent  les  sessions  informatives  i  les
entregues del  material,  cubells  i  bosses, i  que porten  uns 3.000 cubells  entregats.  Segueix
explicant que durant aquesta setmana i la propera segueixen entregant cubells, de dilluns a
dissabte amb horaris de matí i tarda, per facilitar a la població la seva recollida. Afegeix que
s’han quintuplicat les trucades de recollida de poda i voluminosos, la població s’està interessant
i estan trucant per tal que els facin la recollida a domicili, el que és una dada molt satisfactòria .
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En relació a les valoracions que es fan al respecte, explica que les aportacions que tenen de
les incidències no són tantes de moment, i que les que s’estan prioritzant i coordinant entre el
personal de recollida i l’Ajuntament son de tres tipus, el fet que es dipositin els residus sense
cubell, per tant no es pot efectuar la lectura del codi corresponent, el fet de treure la fracció que
toca aquell dia, i que es recicli bé. Afegeix que ha visitat les àrees d’emergència i el reciclat
s’està fent bastant correctament i, per tant, portant només 5 dies la lectura és força favorable.
Per acabar diu que dades sobre el reciclatge hauran d’esperar almenys un mes per tenir-ne, i
que un cop les tinguin les faran arribar a la població.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Intervé el  Sr.  Serna qui  diu que vol deixar  palès  que a part  d’aquestes incidències  que ha
comentat la Sra. Fuster ells n’han detectat d’altres força importants i suposa que és perquè la
gent  encara no ha après la  dinàmica de reciclar  amb el sistema porta a porta, el  què està
donant una controvèrsia important.
Segueix dient que un dels problemes que veuen és que no sempre recullen les escombraries,
doncs en casos puntuals hi ha gent que tot i deixar la bossa no li han recollit fins el dia següent,
sobretot els caps de setmana.
Per altra banda diu que van dir de retirar els contenidors per deixar un espai lliure al carrer, i
així ho han fet, però ara es troben que a cada casa hi ha dos cubells penjats, doncs la majoria
els deixen penjats tot el dia.
En relació als punts d’emergència ja van avisar que donarien problemes però no n’estan donant
perquè el que està fent la gent és portar les escombraries al municipi del costat i segons els ha
arribat el mateix Ajuntament de Castellbell ha posat una queixa al de Vacarisses al respecte.
Segueix dient que tal com van dir en el seu moment la recollida porta a porta suposa un canvi
d’hàbits molt important a les llars i es troben que els soterrats ja s’estan retirant, quan ells van
dir que es podrien aprofitar per donar l’oportunitat a la gent de que el canvi d’hàbits no fos tant
important. A més diu que també van demanar que la gent que genera menys residus hauria
d’estar bonificada d’una manera o altre, i volen saber si això s’està posant en marxa o és una
premisa més allunyada.  
Per acabar diu que, tot i no estar en contra del porta a porta, els agradaria que la regidora no
digués sempre que està sortint tot bé i que, al contrari, hi hagués una mica d’autocrítica, per la
manera d’implantar el sistema de pressa i corrent sense cap raó.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que potser no s’ha explicat bé, doncs quan ella parlava
d’incidències es referia a les que en aquests moments s’estan prioritzant pels treballadors de
l’empresa de recollida, per les informacions que arriben a l’Ajuntament, és a dir, el que s’està
valorant per saber si el reciclatge està ben fet o no són aquestes tres incidències, el que no té
res a veure amb si s’han produït altres incidents, doncs amb la implantació del porta a porta
serien absolutament puerils si diguessin que tot va fabulosament i no hi ha hagut cap tipus
d’incidència, doncs això no ha passat a cap municipi. Afegeix que porten cinc dies d’implantació
i  es  tracta  d’un  sistema  que  costa  molt  posar-lo  en  marxa,  doncs  els  treballadors  s’han
d’habituar a les rutes, els usuaris s’han d’habituar als dies de recollida i a reciclar i a fer-ho bé
els que ja ho feien i per tant incidents han d’haver-hi.
En relació al turisme d’escombraries diu que s’ha produït a tots els municipis en els que s’ha
implantat aquest sistema, i que a Castellbell va ser només un dia que es van trobar desbordats,
el que és comprensible i entra dins dels paràmetres normals d’implantació d’aquest sistema de
recollida,  a  més  diu  que  la  queixa  de  l’Ajuntament  de  Castellbell  no  va ser  directament  a
l’Ajuntament de Vacarisses sinó a l’empresa Juan y Juan.
Per acabar diu que no és que ella sigui optimista ni positiva, ni vol pintar un món de color rosa,
sinó  que  entén  que  aquestes  incidències  formen  part  de  la  implantació,  tal  com  els  han
assessorat,  i  deu n’hi  do  com de bé està  anant  segons  l’empresa  que  els  ha  assessorat,
l’empresa que fa la recollida i les pròpies apreciacions i inspeccions de l’Ajuntament. Afegeix
que això ho diuen de manera absolutament objectiva, no presumptuosa, perquè així els ho han
fet arribar l’empresa que ho aplica i el propi servei de recollida.

Adreçant-se al Sr. Serna, en relació a la retirada de contenidors,  li diu que ja des del primer
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moment  es  va dir,  i  en  el  plec  de  modificació  del  sistema de recollida  que es va aprovar
s’estableix, que els aeris s’havien de treure el dia abans de la implantació del sistema i que els
soterrats s’havien de retirar en un termini de dos mesos. Afegeix que, en concret, s’han retirat
sis bústies de contenidors soterrats dels 119 que hi ha al municipi, tot i que evidentment s’han
precintat tots els contenidors ,perquè el que no es pot fer és implantar un sistema i deixar a
l’abast de la població els contenidors. 
Pel que fa a les àrees d’emergència diu que les han visitat i el reciclatge està bastant ben fet,
s’estan utilitzant sobretot en cap de setmana, el que no és coherent amb el que ha dit el Sr.
Serna de què la gent marxa fora.
En relació al pagament per generació, diu que és una pretensió de l’equip de govern i que ja en
van parlar en el seu moment, doncs aposten per aquest sistema, qui més generi més pagarà,
igual que altres serveis. Segueix dient que per implantar això s’han d’esperar a què passi com a
mínim la fase 1, que és la de reciclar i fer-ho bé.
Del  que ha dit  el  Sr.  Serna de l’autocrítica,  la  Sra.  Fuster  diu  que la fan diàriament,  i  que
d’incidents n’hi ha, doncs el sistema s’ha de polir  i segurament també s’hauran de modificar
coses, com ja van dir des de el primer moment, però ara cal temps, per anar implantant el
sistema i  així, entre tots,  analitzar  les reconduccions pel que fa a dies, caps de setmana, i
segons les incidències que els arriben valoraran el servei i ja veuran.

El Sr. Serna diu que no li ha respost si tenen pensat fer alguna acció per tal que la gent reculli
els cubells i no els deixi penjats tot el dia.

La  Sra.  Fuster  respon que això  es  tracta  d’una apreciació  d’un  tema estètic,  i  que ells  no
consideren que veure els cubells, i més dels colors que són, facin mal a la vista, però de totes
maneres si això ha de ser objecte de discussió i consideració ja ho valoraran, tot i que és ficar-
se en la vida privada dels ciutadans decidir quan han de retirar-los, i a més es tracta de facilitar
el reciclatge que és la màxima pretensió en aquesta implantació.

El Sr. Serna diu que s’ha estat pressionant a la gent per tal que traguessin les branques que
sortissin de casa seva i ara vas caminant i et trobes amb el cubell als nassos, de manera que
t’has enretirar o baixar de la vorera.
La Sra. Fuster respon que hi ha llocs de la població on s’haurà de valorar si molesten, ja ho
tenen en compte, igual que altres consideracions que els puguin fer des de l’oposició.

Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui pregunta per la visita del tècnic de Medi Ambient  a
l’abocador doncs segons els van dir no va trobar pràcticament res anormal i volen saber si per
la seva percepció hi ha alguna cosa que tingui  a veure amb les pudors d’avui  mateix,  per
exemple.

La Sra. Fuster respon que tal com van dir a la comissió, els propietaris  del CTR ja els van
informar que des del mes de novembre s’estan substituint els biofiltres i és per això que patirem
aquests episodis de pudor, però és per una bona causa, doncs la substitució dels filtres pot no
ser la solució absoluta, però serà un dels mecanismes per aconseguir-la. 
En relació a l’autorització ambiental de l’Agència se’ls ha fet arribar tota una sèrie de mesures,
de les que el CTR ha fet algunes al·legacions, però hi ha uns acondicionaments que ha de fer
el CTR per tal que acompleixi tots els requisits en relació a les pudors.
Afegeix que també els van informar dels captadors que el mes de febrer s’ubicaran a tres llocs
en concret del  municipi,  per avaluar la  qualitat  de l’aire  i  obtenir  les incidències  d’aquestes
percepcions que es reben a Torreblanca II, Carena Llarga i Caus.

El  Sr.  Serna diu que esperen que al  Consell  de Seguiment  de l’Abocador  del  mes que ve
puguin tenir les explicacions necessàries.

El Sr. Alcalde li respon que així ho esperen també, doncs aquestes explicacions les volen tots. 

En relació al porta a porta el Sr. Alcalde diu que vol felicitar a la població de Vacarisses, perquè
hi ha incidències i n’hi haurà, però d’adaptació és brillant, doncs a vegades havien sorgit dubtes
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sobre això i per tant cal felicitar-los. 

Intervé el Sr. Garrido qui adreçant-se a la Sra. Fuster li diu que no ha explicat que de cinc dies
n’hi ha dos que a alguna casa no han passat.

La Sra. Fuster diu que efectivament es tracta d’un altre dels incidents, tal com ja ha comentat el
Sr. Serna, i que als seus excels d’incidents apareixen, però els treballadors s’estan adequant a
aquest  canvi  de sistema i  estan fent  una molt  bona feina,  tal  i  com han informat  als  seus
responsables de l’empresa, però conèixer les rutes i fer-les d’una manera molt diferent de la
que es venia fent fins ara necessita un temps.

El Sr. Garrido pregunta si s’ha format als treballadors.

La Sra. Fuster respon que sí, que han rebut formació específica.

En relació als contenidors soterrats pregunta a què es referia la Sra. Sánchez quan en el Ple
anterior va dir que es vendrien, si ho faran com a ferralla o es vendran a altres municipis.

La Sra. Fuster respon que això també està establert en el plec, explica que hi haurà un període
durant el qual es podran subhastar o, sinó , mitjançant un procediment d’adjudicació per unes
valoracions que va fer el tècnic de Medi Ambient. Segueix dient que aquests contenidors tenen
diferents anys d’adquisició, diferents períodes d’amortització i és en funció d’això que el valor
de venda serà  un  o  altre.  Afegeix  que  el  plec  estableix  fins  i  tot  els  valors  de  venda  per
cadascun.

El Sr. Garrido pregunta on es guardaran.

La Sra. Fuster respon que de moment els pocs que s’han retirat estan a la nau de Juan y Juan
però hauran de buscar una ubicació resguardada pel valor que tenen.

El Sr. Garrido diu que cada vegada en tindran més de valor, pel fet de cavar per posar-los,
després treure’ls, i ara guardar-los.
Per acabar el Sr. Garrido diu que ells no estan en contra del sistema “porta a porta”, però sí de
la manera que s’ha imposat, que és la paraula que més s’hi escau. 

La Sra. Fuster respon que implantar no és imposar, i que anant més enllà els podrien dir que
els hi han imposat, tot i que per ella no ha estat així perquè ella creu en el medi ambient, però
les normatives europees i estatals així ho han fet.  

El Sr. Garrido diu que els ho han imposat igual que les obres del Ventaiol i de La Creu.

La Sra. Fuster li diu que ara estan parlant del “porta a porta”.

Torna a prendre la paraula el Sr. Garrido qui diu que coses molt importants per les persones no
es tenen en compte, però amb el reciclatge hi ha negoci per a molta gent. 

La Sra. Fuster diu que ella no parlaria de negoci, sinó de benefici.

El Sr. Garrido diu que les escombraries sempre han estat un negoci.

La Sra. Fuster li diu al Sr. Garrido que acaben de dir que estan a favor del sistema “porta a
porta” i li demana que es posi d’acord amb el seu company, per tant no entén que ara parli de
negoci.

El Sr. Garrido diu que no digui coses que ell no ha dit.

La Sra. Fuster diu que només volia recalcar la seva postura.
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El Sr. Garrido li diu que com que ella no té company no li cal posar-se d’acord, i que no es posa
d’acord ni amb ella mateixa.

La  Sra.  Fuster  diu  que s’estan desviant  del  tema a  debatre  i  cal  que  recondueixin  el  que
debaten.

El Sr. Garrido li pregunta qui és qui es desvia si ell o ella.

Intervé  el  Sr.  Alcalde  qui  demana  al  Sr.  Garrido  que no segueixi  així,  que  pot  fer  precs  i
preguntes, però no entrar en aquesta dinàmica.

El Sr. Garrido pregunta si és ell qui ha entrat en aquesta dinàmica.

El Sr. Alcalde li respon que ell diria que sí.

Pren la paraula la Sra. Sánchez, qui diu que el seu prec és el compromís del govern de posar
una data límit per reunir-se amb els veïns del Ventaiol i donar explicacions dels motius pels
quals les obres no van endavant i com seguirà el procés, doncs pensen i pensaven durant tota
la legislatura que és molt important donar la cara, i que la gent pugui entendre d’on venim, on
estem i on anem. 

El Sr. Alcalde respon que ja li diu que sí i que quan acabin allò que han comentat abans ja
posaran la data. 

Per altra banda la Sra. Sánchez pregunta per les pilones que s’han posat a la rotonda del
davant de la casa pairal.

El Sr. Alcalde explica que hi va haver un accident i com que van detectar que molts cotxes
passaven recte van decidir envoltar-ho per tal que estiguin obligats a fer la volta.

Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta a la Sra. Secretària si a les comissions de govern hi
ha d’haver un mínim d’assistents.

La Sra. Secretària respon que creu que hi ha d’haver un terç dels components, si és que es
refereix a la Junta de Govern Local, i hi han de ser presents un mínim de tres,  Presidència i
dos regidors. 

El Sr. Boada diu que veu moltes excuses de la Sra. Serra, doncs a les comissions del mes
passat en va faltar a tres i aquest mes tampoc ha assistit, per tant li pregunta si és que no li va
anar-hi.

La Sra. Serra respon que a vegades té altres coses i li és complicat.

Intervé el Sr. Alcalde qui recorda al Sr. Boada que la Sra. Serra té una dedicació parcial.

El Sr. Boada diu que ho troba bé, però que haurien de canviar a la persona de la comissió
perquè no hi hagi tantes absències.
Per altra banda diu que els van enviar la relació d’entitats i pregunta si no ho va revisar ningú
abans d’imprimir-ho,  perquè pel  que fa a les  associacions de veïns falta  La Farinera, Can
Serra, La Creu....per tant els demana que per una altra vegada ho facin millor, a no ser que
sigui un error d’impremta, que no ho creu perquè l’impremta fa el que l’Ajuntament els passa.

En relació al “porta a porta”, el Sr. Boada pregunta quanta gent no ha recollit els cubells encara,
i diu que hauran d’estar pendents del què fa la gent del Ventaiol i si aquest dilluns s’omplen els
contenidors de Castellbell.
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El Sr. Garrido diu que només és la gent del Ventaiol, que també hi ha La Creu, part del Bonaire
i de Can Serra.

El Sr. Boada li respon que té raó, que es tota la gent que compra a Castellbell i aprofiten per
llençar-ho allà. 
Per altra banda el Sr. Boada pregunta si les àrees d’aportació ja funcionen amb la targeta.

La Sra. Fuster li respon que no, que encara no poden fer-ho així perquè la gent que encara no
té els cubells tampoc té la targeta activada i ,per tant, si tanquen les portes provocaran que la
gent no pugui accedir-hi.

El Sr. Boada diu que avui mateix ha vist molts cubells verds amb envasos quan avui no passen.

La Sra. Fuster diu que es tracta d’un altre tema d’adaptació, doncs tot costa a la gent gran i no
tan gran, però quan s’agafi una rutina ja estarà.

En relació als que encara no han recollit els cubells, la Sra. Fuster diu que no li pot donar dades
exactes,  però  que  van  enviar  unes  3.600  cartes  i  ja  han  recollit  els  cubells  uns  3.000,  i
segueixen venint a diari a recollir-ne.

Torna a prendre la paraula el Sr. Boada qui diu que ho fan tot amb memòries valorades i com
que no estan penjades a la web no les poden veure, com per exemple la de la construcció del
pou. A més pregunta si d’aquestes memòries, com la del camp de futbol, s’ha de fer projecte o
no, doncs si volen començar a l’agost i encara s’ha de fer el projecte, aprovar-lo, licitar  les
obres, el camp de futbol no estarà per l’estiu, perquè tot això comporta uns terminis.

Intervé la Sra. Secretaria per aclarir que normalment les memòries valorades les fan quan volen
concórrer  a alguna convocatòria  de subvencions i  no tenen marge de temps ni  el  projecte
realitzat. Afegeix que normalment les memòries valorades no superen els 30.000 €, però si n’hi
ha alguna d’import superior és pel fet que ha comentat, el que no vol dir que no acabin fent el
projecte i seguint el procediment administratiu.

El Sr. Boada diu que amb les memòries valorades ells no saben de què va, si afecta a veïns,
propietaris o vials.

La Sra. Secretaria informa que el ROAS permet que algunes obres que no superin els 30.000 €
es  puguin  aprovar  amb una memòria  valorada,  però  quan  les  actuacions  tenen  un import
superior i consten memòries valorades és per la raó que ja ha esmentat.

En relació a la reunió amb els veïns del Ventaiol el Sr. Boada diu que també li agradaria que es
posin  terminis,  doncs si ara s’aprova la  reparcel·lació es farà un  projecte,  per tant  s’ha  de
comunicar a tots els veïns amb acusament de rebut, i als que no se’ls pugui comunicar s’ha de
fer una publicació, el que significa un any o més de feina fins que es puguin començar les
obres.

Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en relació a la guia d’entitats, diu que no s’ha distribuït enlloc,
i  suposa que el Sr.  Boada ja ho sap que s’ha imprès, perquè ha dit  que ha estat  un error
d’impremta, però el que no sap és d’on ho ha tret, perquè ell no ho ha dit. Informa que l’únic
error que hi ha d’una sola associació, s’ha comunicat a la mateixa associació, perquè La Creu
no té associació doncs es va dissoldre.

El Sr. Boada pregunta si l’Oliva i la Farinera en tenen, doncs almenys La Farinera no hi és al
llistat.

El Sr. Salamé diu que no n’hi ha cap d’error, doncs s’ha parlat amb totes les associacions per
telèfon i si els han donat les dades de contacte les han posat i el que no les ha donat doncs no
ho han posat. Explica que el primer que van fer va ser parlar amb l’associació de Can Serra,
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per informar-los que s’havia produït aquest error, i ara estan buscant una solució.

El Sr. Boada diu que si és així no va ser un error d’impremta.

El Sr. Salamé diu que es tracta d’un error de maquetació.

El Sr. Boada diu que el problema és de no haver-s’ho mirat.
   
El Sr. Salamé li respon que ja s’ho mira ell.

El Sr. Boada diu que, efectivament ,ell ho va veure al mateix moment que li va enviar, però no el
va trucar per dir-li-ho.

El Sr. Salamé diu que en el moment que ho va veure no estava imprès, però el Sr. Boada va
preferir que ell ho imprimís amb l’error per poder dir-li-ho aquí. A més, li recorda al Sr. Boada
que sempre ha demanat que els informin de les coses importants del municipi, i això és el que
ell està fent.

El Sr. Gibert diu que això ho fan perquè ells es van queixar.

El Sr. Salamé diu que ell els ho va reconèixer i així ho fan, i el Sr. Gibert li ho ha agraït vàries
vegades, per tant aquesta comunicació podria ser bidireccional, i si detecten un error abans de
que es porti aquesta guia a impremta la seva obligació és comunicar-li.

El Sr. Boada demana que li demostri això que està dient, que el dilluns que ho va enviar no
estava imprès.

El Sr. Salamé respon que pot demostrar-ho.

Intervé el Sr. Gibert qui, en relació al “porta a porta”, diu que està molt d’acord amb el que han
dit  els  companys  de Veïns  per  Vacarisses  de  que  el  sistema s’ha  imposat  i,  a  més,  s’ha
improvisat. Afegeix que tot i que els van demanar que no retiressin els contenidors soterrats, sí
que ho han fet, i ells consideren que es tracta d’un canvi molt gran de cara a la població, i que a
Vacarisses hi viu gent molt gran i que els costarà molt adaptar-se al sistema i, per tant, han de
ser conscients. També diu que després diuen que els agrada donar veu al poble i que participin,
però pel que respecta a això no ho han fet, realment ha estat una imposició.
Per acabar demana a la Sra. Fuster que no faci valoracions després de només una setmana de
la implantació perquè fa riure.

La Sra. Fuster diu que qui ha estat més optimista ha estat l’alcalde.

El Sr. Alcalde diu que ell confia molt en la gent.

El Sr. Gibert afegeix que, com ja saben, a Vacarisses hi ha molta gent que no està massa a
favor d’aquest canvi, tant és així que fa pràcticament cinc dies que s’ha començat la recollida
“porta a porta” i ja hi ha qui recull signatures en contra del sistema.

La Sra. Fuster diu que ja n’hi va haver una de recollida de signatures, amb més de mil, per un
altre tema.

El Sr. Gibert li respon que és cert, i que no en van fer ni cas.
Intervé el Sr. Alcalde qui, adreçant-se al Sr. Gibert, aclareix que aquestes signatures eren per
demanar  que  es  baixessin  les  taxes,  i  com  ja  deuen  saber,  el  reglament  de  participació
ciutadana, fet per ells mateixos, diu que no es poden recollir signatures per baixar taxes, a més
de dir-ho la llei. 

El Sr. Boada diu que el que poden fer es presentar una moció per tal que es baixi les taxes
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d’escombraries.

Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui diu que estan a favor del “porta a porta” , però no de
la manera que ho han fet, doncs els van demanar que hi haguessin més zones d’emergència
perquè el municipi és dispers, per exemple la gent dels Caus és més probable que llencin les
brosses a Terrassa que no cap a la zona d’emergència que els pertoca. 
Segueix dient que no han fet cap cas de les seves aportacions i, per tant, els vol demanar que
s’escoltin als veïns, doncs n’hi ha molts que encara no estan conscienciats amb aquest canvi.

Per altra banda, adreçant-se al Sr. Alcalde, li pregunta quina és la implantació del nou projecte
de la Policia, doncs segons un decret de fa un parell de mesos han incorporat un nou policia.

EL Sr. Alcalde respon que no sap si es refereix a la policia de proximitat o a la incorporació
d’una persona a les àrees administratives, i que ja ho consultarà i l’informarà.

Per altra banda el Sr.  Gibert  diu que ja han passat 4 mesos des que els van passar unes
preguntes  per  escrit,  tant  a  Participació  com  a  Cultura,  i  ara  han  rebut  la  resposta,  però
segueixen tenint alguns dubtes.
En relació al cost de la Festa Major Petita i de la Festa de la Vaca de l’any 2015, diu que només
puja 2.000 € i no hi ha cap esment al cost de la vaca, per tant els sembla que no pot estar bé.
Pel que fa a l’any 2016 el mateix concepte, puja 15.116,00 €, però tampoc s’hi reflexa el cost de
la compra de la vaca, per tant demana que els ho aclareixin.

El Sr. Gibert  també pregunta si tenen apunt la licitació de l’obra de l’illa de vianants i quina
repercussió econòmica ha suposat pels botiguers, doncs malauradament cada vegada hi ha
més gent que es traspassa els locals, ara saben que se’n traspassa algun altre, i molt es temen
que part d’aquest efecte ve donat per la implantació d’aquesta illa de vianants, doncs és des
d’aleshores que el centre està mort.

Pren la  paraula  el  Sr.  Boada qui  pregunta  perquè no s’ha tornat  a posar la  senyera de  la
rotonda.

El Sr. Alcalde diu que algú va manipular el pal i es va trencar.

El Sr. Boada diu que es pot reparar i tornar-se a posar. 

El Sr. Alcalde respon que ja ho faran.

Pren la paraula la Sra. Serra qui, en relació al comerç diu que no hi ha hagut cap més queixa
en aquest sentit. Explica que el passat dimarts van fer una reunió amb els comerciants, en la
qual es van tractar altres temes i  es van presentar altres projectes.  Aclareix  que hi  ha una
botiga que es traspassa, però que no és perquè li vagi malament econòmicament, sinó perquè
aquesta persona està treballant, té un problema familiar i no pot atendre la botiga. Afegeix que
no haurien d’escampar coses del motiu pel qual es traspassa, doncs flac favor els fa.

El Sr. Gibert diu que ell no ho ha dit això, sinó que ha generalitzat.

La Sra. Serra li diu al Sr. Gibert que ha dit que era per culpa que el centre estava mort i pel
tema dels vianants.

El Sr. Gibert torna a repetir que ell no ha dit això i que és ella qui ho està posant en boca d’ell.

La Sra. Serra diu que ja repassaran l’acta, doncs ella ho ha entès així.

La Sra. Sánchez diu que el missatge era aquest.
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El Sr. Alcalde diu que el Sr. Gibert ha dit que hi ha algunes botigues que s’estan traspassant i
se’n traspassa una. 

En relació a les meses de concertació, el Sr. Alcalde explica que s’està pendent d’un informe
que havia de passar a la Junta de Govern de la Diputació d’avui.

La Sra. Secretaria afegeix que s’espera informe per fer l’aprovació definitiva del projecte i que
compta que els arribarà a mitjans de desembre.

El Sr. Gibert pregunta al Sr. Alcalde si amb aquest projecte s’asfaltarà el casc i quins terminis
tenen.

El Sr. Alcalde diu que sí, i que estaven pendents d’aquest informe.

La Sra. Secretaria explica que entrava a la Junta de Govern de la Diputació d’avui, i que els van
dir que en uns quinze dies els ho notificarien. Un cop els ho notifiquin haurà esdevingut aprovat
definitivament  de  caràcter  automàtic,  atès  que  ja  els  han  avançat  que  serà  favorable,  i
aleshores s’han de fer les publicacions de l’aprovació definitiva i podran engegar la licitació.

Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació als costos de la vaca, diu que ho repassarà per si hi
hagués algun error a l’hora de passar ell la informació i afegeix que, ahir mateix ,li va fer arribar
un correu al Sr. Gibert amb el decret de les subvencions de Cultura, perquè van veure que hi
havia un error.

El Sr. Gibert respon que no es referia a això.

En relació als números de la vaca, el Sr. Casas diu que l’Ajuntament, tant el 2015 com el 2016 i
anys anteriors, donava una subvenció directa a la coordinadora d’entitats per la baixada de la
vaca, però que aquest any van canviar el funcionament perquè van creure que no podia ser
que el poble donés uns diners per comprar una vaca i que no hi hagués un retorn. Explica que
aquest any van comprar la vaca directament, però els tiquets que es van vendre van repercutir
directament als ingressos de l’Ajuntament, és per això la diferència d’aquests anys.

El Sr. Boada pregunta si hi ha un preu públic.

El Sr. Casas respon que hi ha una taxa establerta.

Pren la paraula el Sr. Gibert, qui diu que no acaba d’entendre la diferencia de 2.000 a 15.000 €
de l’any 2015 al  2016,  si  en els dos casos encara hi  havia  la  coordinadora i  van rebre la
subvenció per la compra de la vaca, per tant l’any 2015 no pot ser correcte.

El Sr. Casas diu que ell ha explicat el cas concret de la compra de la vaca.

El Sr. Gibert diu que la vaca val 1.500 €, que encara se’n recorda.

El  Sr.  Casas explica  que una de les  prioritats  que tenia  el  govern  des que va entrar,  era
potenciar la Festa Major Petita, i és per això la diferència en les despeses. Afegeix que també
els pot fer arribar els ingressos dels diferents patrocinadors que es van buscar per patrocinar
diferents actes de la Festa Major Petita els darrers dos anys.

Essent les vint-i-dues hores i deu minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,
Antoni Masana i Ubach Jorgina Torrella i Ubach
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