
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 28 DE
DESEMBRE DE 2017

Vacarisses, 28 de desembre 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 pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.

O R D R E     D E L      D I A

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- APROVACIÓ  DE  L’  ACTA DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  EL  DIA  30  DE
NOVEMBRE DE 2017.

Intervé el Sr. Serna qui demana una rectificació al tercer paràgraf de la pàgina 41 on diu “només és
la gent del Ventaiol” , ha de dir «no només és la gent del Ventaiol».

La Sr. Sánchez demana igualment que hi consti en acta que durant la seva intervenció al punt 1.3.
Proposta de l’alcaldia d’elecció de jutge de pau titular,  de la part resolutòria, a la pàgina 5, va dir
que hi constés el seu agraïment a les persones que es varen presentar a la plaça de jutge de pau.

Sotmesa a votació amb aquestes dues esmenes s’aprova l’acta per unanimitat dels presents.

 

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   
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1.2.- PROPOSTA  DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D’APROVACIÓ DE LES TARIFES
DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LES URBANITZACIONS DEL
PALÀ, LA CREU I ELS CAUS.

Intervé el secretari  qui informa als regidors sobre una errada que hi ha a la part dispositiva de la
proposta pel que fa al percentatge d’increment de les tarifes d’un 1’28 % al Palà i la Creu i d’un 2 % als
Caus. Explica que no es correcte i que s’han de suprimir aquestes mencions i que les tarifes que hi
consten posteriorment per aprovar son correctes.

El text de la proposta amb els canvis ja efectuats té el següent contingut:

Atès  que  MINA PÚBLICA  D’AIGÜES  DE  TERRASSA,  S.A.  realitza  en  l’actualitat  el  servei  de
proveïment d’aigua potable a les urbanitzacions del sector de El Palà (sectors Comelles I, Comelles II,
Can Xoles, Cal Franc), la Creu i Els Caus, del municipi de Vacarisses.

Atès  que  en  data  21  de  novembre  de  2017,  registre  d’entrada  6793,  l’empresa  MINA PÚBLICA
D'AIGÜES DE TERRASSA,SA sol·licita l’increment de les tarifes del servei de subministrament d’aigua
potable a les urbanitzacions El Palà i La Creu.

Atès  que  en  data  21  de  novembre  de  2017,  registre  d’entrada  6795,  l’empresa  MINA PÚBLICA
D'AIGÜES DE TERRASSA,SA sol·licita l’increment de les tarifes del servei de subministrament d’aigua
potable a la urbanització Els Caus.

Atès que l’Ajuntament  de Vacarisses ha sol·licitat  assessorament  sobre les  tarifes  de l’abastament
d’aigua de les urbanitzacions Els Caus, El Palà i La Creu, gestionades per l’empresa Mina Pública de
Terrassa S.A.

Vist que amb data 10 de desembre de 2017, l’Enginyer Consultor, Joan Gaya i Fuentes, emet informe
favorable; en relació a la tarifa Els Caus, informa favorablement i adoptar la nova estructura tarifària
que, en relació al terme fix suprimeix el mínim de consum i el substitueix per una quota de servei, i en
relació al terme variable s’adequa als trams del cànon de l’aigua de la Generalitat, cosa que facilita la
comprensibilitat  del  rebut  en  el  seu  conjunt.  I  en  relació  a  la  tarifa  El  Palà  i  La  Creu,  informa
favorablement l’increment de tarifa proposat  en els  temes de l’estudi  presentat a l’Ajuntament,  que
representa un increment del 0,50%. 

Atès que l’informe de l’Enginyer Consultor, Joan Gaya i Fuentes, versa sobre l’equilibri entre ingressos i
despeses,  reflectint  un equilibri  financer  entre el  total  de despeses, els ingressos no tarifaris  i  els
ingressos a tarifa.

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida en sessió ordinària el dia 18 de
desembre  de  2017  va  dictaminar  favorablement,  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  Vacarisses  proposo
l’adopció dels següent 

ACORD

PRIMER.  -   Informar favorablement  les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable
a les urbanitzacions del Palà i la Creu, i a la urbanització dels Caus, així com les
adjuntes  tarifes  de  contractació  i  altres  tarifes  del  servei  que  a  continuació  es
relacionen, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2018 :

URBANITZACIÓ ELS CAUS Any 2018

NOVA TARIFA
01.01.2018

TARIFES DE CONTRACTACIÓ

Tarifa connexió individual 884,98 euros
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Segones contractacions   65,63 euros
Canvi de nom                                                                     13,33 euros

ALTRES TARIFES DEL SERVEI

Despeses de devolució      4,80 euros
Despeses administratives      4,80 euros
Despeses de reobertura    31,26 euros

CONSERVACIÓ DE COMPTADORS                                    2,5862 euros/abonat/trimestre

FIANÇA DEL CONTRACTE                              97,93 euros

URBANITZACIÓ EL PALÀ I LA CREU

NOVA TARIFA
01.01.2018

TARIFES DE CONTRACTACIÓ

Tarifa de connexió individuals 935,01 euros
Segones contractacions   69,34  euros
Canvi de nom   14,10 euros
Substitució aforament per comptador 271,93 euros 

ALTRES TARIFES DEL SERVEI

Despeses de devolució     4,77 euros
Despeses administratives     4,77 euros
Despeses de reobertura   30,97 euros

CONSERVACIÓ DE COMPTADORS      2,5777 euros/abonat/trimestre

FIANÇA DEL CONTRACTE    97,75 euros

SEGON.- Notificar  la  present  resolució  a  la  Comissió  de  Preus  de Catalunya,  als  efectes
previstos en el Decret 149/1988, de 28 d’abril,  sobre el règim procedimental dels
preus autoritzats i comunicats, i a l’empresa concessionària Mina Publica d’Aigües
de Terrassa.

Intervé  el  Sr.  Salamé  qui  diu  que  es  tracta  d’una  feina  iniciada  pel  PSC  i  que  el  canvi  mes
substancial  es  la  nova  estructura  tarifària  que  s’aprova  pel  subministrament  als  Caus,  en  que
desapareix el pagament per un mínim de consum i s’estableix una quota de servei.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui agraeix la feina feta per la Sra. Sànchez en aquest assumpte i diu
que, tal  i com ha dit  el  Sr.  Salamé, es suprimeix el pagament dels 9 m³ mínims obligats,  s’hagi
efectuat  o  no  el  consum,  i  s’estableix  una  quota  de  servei,  cosa  que  suposa  eliminar  aquest
pagament mínim de consum que es donava. Continua dient que el Sr. Gaya els ha recomanat que
es passés pel Ple aquest acord, tot i no ésser obligatori i que no es feia anteriorment, però es tracta
d’un  exercici  de  transparència  ja  que  fins  ara  només  s’aprovaven  pel  ple  les  taxes  de l’aigua
subministrada directament per l’ajuntament.
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Intervé el Sr. Serna qui diu que li hagués agradat que a la proposta hi constessin les tarifes vigents
fins ara, per tal de poder fer una comparativa. 

Pren la paraula la Sra. Sànchez qui dona les gracies pels agraïments fets a la seva tasca en aquest
assumpte i diu que es important que s’aprovi pel ple. Comenta que hi havia un greuge en les tarifes
dels Caus respecte la resta del municipi, doncs eren les tarifes més cares i a més mal estructurades,
ja que es pagava un mínim de consum encara que no s’efectués cap, cosa que suposava un mínim
de 64 euros de factura sense cap consum, a part els impostos.

Sotmesa a votació amb la correcció explicada pel secretari s’aprova amb el següent resultat: 

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

A FAVOR x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS x x  

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 27 DE NOVEMBRE, EL 4 I 11 DE DESEMBRE DE 2017.

Es dona compte de les actes de les sessions esmentades, de les quals s’ha entregat copia de la
minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 362/2017, de 27/11/2017, al 382/2017, de 19/12/2017),
(Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  del  28/2017,  de  11/12/2017,  al  32/2017,  de  18/12/2017),
(Serveis  Municipals,  del  61/2017,  de  28/11/2017,  al  62/2017,  de  4/12/2017),  (Sanitat  i
Consum, el 28/2017, de 15/12/2017), (Urbanisme, del 102/2017, de 30/11/2017, al 106/2017,
de 12/12/2017), (Esports, del 15/2017, de 7/12/2017, al 16/2017, de 15/12/2017), (Educació,
el  40/2017,  de  12/12/2017),  (Acció  Social,  Cooperació  i  Solidaritat,  del  76/2017,  de
28/11/2017,  al  80/2017,  de  18/12/2017),  (Cultura,  Festes  i  Patrimoni,  del  40/2017,  de
4/12/2017, al 41/2017, de 11/12/2017), (Comunicació, el 7/2017, de 11/12/2017). 

Es dona compte dels decrets relacionats.

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

4.-INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

El Sr. Alcalde informa, com es costum a cada ple ordinari, sobre les dades de l’atur al municipi i diu
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que  som  el  municipi  de  la  comarca,  exceptuant  Gallifa,  que  millor  variació  interanual  ha
experimentat, ja que tenim una disminució d’un 23 %. Diu que com sempre, s’ha d’agrair la tasca
efectuada pel personal de la borsa de treball de l’ajuntament, que tenen molt a veure amb aquest
fet.
Continua informant del resultat de les eleccions al Parlament del passat dia 21 a Vacarisses : 
En primer lloc Ciutadans amb un 29’3 %, ERC un 24’6 %, Junts per Catalunya un 16’5 %, PSC un
11’5 %, Catalunya en Comú un 7’8 %, CUP un 5 % i el PP un 2’3 %.

El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Fuster qui explica els resultats del nou servei de recollida
de residus porta a porta i diu que ,des de que s’ha implantat el servei , s’han donat uns resultats de
recollida  de  residus  reciclats  d’un  80  % sumant  la  recollida  de  les  àrees  d'emergència,  sense
comptar els residus de poda ni la recollida de mobles, ja que en aquest cas estaríem sobre un 95 %.
Comenta que es tracta d’un percentatge molt alt i , tot i que les dades son d’un període molt curt, diu
que ja es farà una altra comparativa quan passi una mica mes de temps. Comenta que ha quedat
palès que es tracta de l’única forma d’aconseguir uns bons percentatges de recollida. Continua dient
que han baixat les tones de residus que es porten al CTR  de 119 tones a 50 aquest mes, i que les
peticions de prestació del servei de recollida de mobles i de trastos vells s’han incrementat en un 37
% i els de poda un 58 %.
Comenta que els números ens indiquen que el servei està funcionant be i diu que encara hem de
seguir millorant, ja que falten cubells per entregar a gent que encara no s’ha pogut localitzar per
diferents motius: cases desocupades, embargades, amb gent que no hi viu, etc. , i per aquest motiu
diu que s’ha de fer un plantejament final mes endavant.

El Sr. Alcalde diu que es de justícia felicitar a la gent del municipi per aquests resultats i diu que
s’han aconseguit en principi uns resultats millors que a d’altres llocs, fins i tot, que a Matadepera. 

La Sra. Fuster comenta que es valorarà què suposaria  implementar la recollida porta a porta dels
residus de poda i trastos vells.

5.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Serna comenta que amb el fort vent d’aquests últims dies s’han vist molts cubells volant pels
carrers amb motiu del fort vent i diu que això suposa pèrdues per l’ajuntament.  Pregunta si s’ha
contemplat el turisme de residu.

La Sra. Fuster diu que el fet de portar residus a d’altres municipis que no fan el porta a porta passa
a tots  els  municipis  i  que no es  pot  computar  ja  que no sabem qui  ho  fa.  Comenta  que  més
endavant, amb la feina dels controladors, podrem tenir mes informació i saber qui genera residus i
de quin tipus i qui no en genera, qui va a les àrees d'emergència i qui no. Diu que ja s’ha parlat amb
l’alcaldessa de Castellbell i el Vilar per tal de traslladar el punt que hi ha a La Bauma mes amunt.
Pel que fa al tema del vent  diu que es cert i que es varen rebre moltes trucades de gent que no
trobava els  cubells,  però comenta que també va trucar molta gent  que havia recollit  els cubells
d’altre  gent  que els  havia  perdut,  amb la qual  cosa es van recuperar  molts.  Comenta  que una
vegada comprovats els propietaris i retornats,  podrem saber quants s’han perdut realment, tot i que
creu que no han estat molts. Diu que aquest fet reforça la idea de que s’han de fixar els cubells.

Intervé la Sra. Sànchez qui diu que ha vist que a l’acta de la junta de govern local del dia 11 de
desembre es sol·licita a la Diputació uns ajuts per millores en equipaments culturals i que el quart
ajut en prioritat  es l’allargament de la xarxa de calor amb caldera de biomasa a diferents edificis
municipals. Pregunta que, pel fet de que la caldera existent no acaba de funcionar de forma correcta
i que s’havia d’encarregar una auditoria per tal de conèixer l’origen del problema i si el que falla es el
projecte o l’execució del mateix,  si ja sabem el resultat d’aquesta auditoria, si ja s’ha encarregat o
en quina situació està aquest assumpte.

El Sr. Alcalde contesta dient que es veritat que no funciona i que ja portem uns anys en aquesta
situació. Diu que una vegada coneguem el resultat de l’auditoria es depuraran responsabilitats, si es
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el cas, ja que hi ha gent de l’ajuntament dedicant diàriament  hores de la seva feina per aquest
motiu. Informa que l’auditoria ja està encarregada a la Diputació.

Intervé el Sr. Boada qui pregunta sobre si en el càlcul del percentatge del reciclatge es tenen en
compte tots els residus.

La Sra. Fuster contesta dient que de rebuig es recull un 20’41%  del total i que la resta es residu
recollit selectivament, sobre un 80%.

La Sra. Sànchez aclareix que hem passat d’un 38% a un 80% de recollida selectiva.

El Sr. Boada diu que ha vist que per Junta de Govern s’ha iniciat l’expedient de contractació de les
obres del poliesportiu i diu que no quadra el títol que te el projecte amb el seu contingut , ja que no
hi  ha  la  impermeabilització  per  tractar  les  humitats,  les  quatre  partides  que  hi  ha  son:
subministrament i col·locació de parquet, sòcol de fusta, pintat ratlles de la pista i una peça d’acabat,
per tant la impermeabilització de la solera de formigó no es fa.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que suposa que es tracta de la impermeabilització del parquet.

El Sr. Boada respon que ell no ho sap, doncs el projecte l’han fet ells.

El Sr. Alcalde li respon que el pavelló el va fer ell.  

El Sr. Boada diu si ha d’anar reculant a cada ple.

El Sr. Alcalde diu que sí que ho farà mentre es posi en coses com el pavelló.

El  Sr.  Boada pregunta si el  parquet que es posarà està homologat per la Federació d’Esports i
explica  que  per  posar  el  parquet  suposa  que  trauran  el  paviment,  cosa  que  tampoc  està  al
pressupost,  i  si  s’ha d’impermeabilitzar  s’ha de posar una pintura especial  que tampoc consta i
finalment posar el parquet.

El Sr. Alcalde li diu que tot això ja es podria haver fet quan es va fer el pavelló, doncs ara es troben
arreglant coses que es van fer malament en el seu dia, s’hi acabaran invertint 200 o 300.000 €
perquè funcioni d’una manera decent i ara el Sr. Boada ve a dir que si la impermeabilització va per
sota o per sobre.

El Sr. Boada demana que segueixin el ROM i parlin per torns. Segueix dient que quan es fa un
projecte s’ha de posar les coses que es fan i,  que sí que es poses mesures energètiques però
treure el vestuari, aprofitar  per fer una sala...  de tot això no es diu res, igual que no diu que es
tractaran les humitats.

El Sr. Alcalde li diu que el tema del sostre va a part. 

El Sr. Boada diu que el que estan dient és impermeabilització del terra, i que si no li agrada que ell
ara li digui res, el que ha de fer és mirar-se les coses abans. 

El Sr. Alcalde li respon que ja ho farà, però que ha de convenir amb ell que estan intentant arreglar
un pavelló estructural i socialment desastrós, amb un gimnàs molt petit, sense bar, mal pensat i mal
concebut, i tot i que ho va fer el Sr. Boada no li han dit res i ara potser s’han equivocat en el projecte
i no han posat això de la impermeabilització, però ja s’ho miraran.

El Sr. Boada demana al Sr. Alcalde que el deixi parlar i no el talli, doncs és la seva tàctica.
Segueix dient que el poliesportiu és l’única obra que es va fer per concurs públic i va sortir rana per
varis motius, però és la primera vegada que sent que hi ha humitats al terra i que està malament,
doncs el que ell sap que passava és que s’inundava per la porta i, per tant , si posen parquet i això
no  s’arregla  s’aixecarà  tot.  Diu  que  només  demana  que  si  a  la  memòria  del  tècnic  diu  que
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s’impermeabilitza el terra, s’ha de posar.

El Sr. Alcalde diu que quan es treuen els pals de korftball hi ha un pam d’aigua als forats, per tant
hauria de saber-ho. Afegeix que agraeix que reconeixi que aquella obra va ser un desastre i va sortir
rana,  i també agrairia que es posés de part seva i votés a favor de totes aquestes millores que
s’haurien d’haver fet en el seu dia i no es van fer.

El Sr. Boada diu que això sempre ho han dit, però ell va demanar que els deixessin veure el que es
pensava fer i no ho han fet. Diu que avui ha vist marcat un requadre a la zona esportiva que és on
ha d’anar traslladat el bar i comenta que no respecta la distancia reglamentaria al carrer.

El Sr. Cases respon que no està ben marcat i que s’ha de tornar a marcar.

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que l’altre dia li va ensenyar la memòria però que el Sr. Boada no la va
voler veure i que sempre estan oberts per explicar-los el que calgui. Afegeix que ells fan el que els hi
diuen els tècnics, doncs ell és historiador i no es ficarà en la feina d’un tècnic, i que el fet de que el
bar es movia de lloc ja n’han parlat moltes vegades. Explica que a la memòria el que diu és que es
farà un camp de gespa i que per sobre d’aquest camp es veurà com fer dues pistes de paddel,  i per
aquesta mateixa raó es mou el bar.

El Sr. Boada comenta que a Serveis Tècnics li van dir que no n’hi havia de projecte.

El Sr. Alcalde ratifica que, efectivament el que hi ha és una memòria.

El Sr. Boada diu que en una memòria no hi ha res de la situació, ni de si hi haurà grades i tots
aquests detalls que a ell li agradaria saber per tenir una idea del conjunt.

El Sr. Alcalde diu que políticament saben  el que volen, que és que el pavelló funcioni i tota la zona
sigui un pol d’atracció per l’esport , no només de futbol , sinó també d’altres esports. Per tant ells el
que fan és preguntar als tècnics si allà es pot fer un camp de gespa, per exemple, i si hi cabrien
unes pistes de paddel i també els diuen que sí, però que en aquest cas s’ha de moure el bar i en
això estan.

Intervé de nou el Sr. Boada qui diu que a ell personalment no li agrada gens com s’està plantejant
perquè a la memòria no hi veu tota la informació que cal.

El Sr. Alcalde li diu que la memòria no l’ha vist.

El Sr. Boada li respon que la memòria tant li fa, que el que ell vol saber per exemple és la distància
de les pistes al camp, on anirà el bar...etc.

El Sr. Alcalde diu que el projecte encara no està fet i s’ha de fer.

Per altra banda el Sr. Boada diu que hi ha fotografies pel calendari que no compleixen les bases, ja
que aquestes determinen que les mides han d’esser 14 per 24 cm com a mínim i un màxim de 30
per 40, sempre amb aquesta proporció, i n’hi ha dues que no ho compleixen, per tant si ho accepten
així el que han de fer és canviar les bases.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que, segons te entès ,l’any vinent faran el camp de futbol, a un
any de les eleccions, per tant els vol recordar que quan ells governaven els van acusar de que tot ho
feien l’últim any.

El Sr. Alcalde diu que es tracta del penúltim any i no de l’últim. 

El Sr. Gibert segueix dient que no han fet res en els dos anys i mig que porten i en canvi les grans
inversions les deixen pel 2018, deu ser perquè s’acosten les eleccions.
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El Sr. Alcalde respon que no i que pot explicar-li.

El Sr. Gibert diu que no cal, que ells també es van explicar i igualment els van acusar de que tot ho
havien  fet electoralment,   i  ara ells  faran exactament  el mateix,  doncs aquest  crèdit  l’haguessin
pogut demanar abans.

El Sr. Alcalde diu que ja ho va explicar, que aquest crèdit pot ser que ni l’arribin a demanar, doncs
pot ser que hi hagi majors ingressos i es pot tancar l’exercici amb un romanent important.

El Sr. Gibert diu que això no treu que ho facin electoralment a un any vista de les eleccions, igual
que van criticar-los a ells que ho fessin així.

El Sr. Alcalde diu que hi ha una petita diferència, doncs l’últim any és el 2019.

El Sr. Gibert diu que ja sap que el 2019 no podrà fer res, al ser un any electoral.

El Sr. Alcalde li  respon que aquesta és la diferència, que U.I.P.V es van reservar 800.000 € per
l’últim any i es van dedicar a fer un parc de 30.000 €, asfaltar un tros de carrer....etc.
Explica que ja saben com van les coses i que les meses de concertació per l’illa de vianants i el
pavelló es van demanar dos o tres mesos després d’entrar a governar, però ja saben els terminis
que té l’administració.

El Sr. Gibert diu que a ells els va passar el mateix.

El Sr. Alcalde respon que no és cert.

El Sr. Gibert explica que quan ells van entrar, després del tripartit, el deute era molt important i van
estar durant tres anys sense poder fer res,  i va ser l’últim any quan van tenir aquests ingressos i,
com diu el Sr. Alcalde , van poder començar, però el que no explica és que ells van haver d’eixugar
el deute que havien deixat.

El Sr. Alcalde diu que no existia la llei d’estabilitat.

El Sr. Boada diu que sí que ja hi era.

El Sr. Alcalde diu que ell entén el concepte molt diferent, doncs ells van elaborar un Pla d’Actuació
Municipal en el qual deien que farien i ,a partir d’allà, no enganyen a ningú, doncs estan seguint allò,
independentment de que ho facin un any o un altre. En canvi ells amb el romanent no van tenir cap
criteri, van anar fent coses per tot arreu.

El Sr. Gibert diu que van fer les millores que políticament van creure que eren necessàries en aquell
moment  i  ,  de fet  ,  es  van fer  tots els asfaltats  de Vacarisses,  no queda cap carrer amb terra,
excepte al Ventaiol i a la Creu, però la resta es van fer, inclús el carrer del Lladern, que l’alcalde
mateix els va criticar per arreglar-lo quan estava destrossat.

El Sr. Alcalde aclareix que el que ell va dir és que hi havia altres prioritats abans d’arreglar alguns
carrers del poble.

El Sr. Gibert diu que ells van trobar prioritari fer això i per això ho van fer i no de manera electoralista
com els van dir en el seu moment. Afegeix que ara ells també ho faran pensant en les eleccions.
 

El Sr. Alcalde torna a dir que el concepte és totalment diferent i que ja ho ha dit i ho ha explicat.
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El Sr. Gibert pregunta si, després del tancament del pacte, el Pla d’Actuació Municipal queda en
vigor o s’haurà de refer.

El Sr. Alcalde li respon que els acords que en aquell moment es van prendre eren consensuats entre
els tres,  per tant no canvia res.

El Sr. Gibert diu que el trencament del pacte sembla ser que és per la gestió interna, per això els ho
demanen, doncs públicament s’ha dit que hi havia hagut problemes seriosos de funcionament, de
que no s’invertien diners en una àrea concreta que portaven les regidores socialistes...

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que a diferencia d’U.I.P.V.i Veïns per Vacarisses quan
eren un bipartit, ells van fer una feina important, es van reunir i van consensuar, que vol dir acordar i
estar d’acord amb les línies polítiques i algunes actuacions concretes, cosa que no té res a veure
amb la manca de recursos o no en determinades àrees ni amb el dia a dia de la gestió,  doncs
comparteixen el projecte de municipi i per tant el Pla d’Actuació Municipal està vigent i entenen que
ells el tiraran endavant i amb el seu acord,  si arribat el cas el necessiten.

El Sr. Alcalde, adreçant-se al Sr. Gibert,  li diu que el sorprèn molt que no entengui que si hi ha un
acord amb unes línies polítiques i amb un projecte de municipi es pugui discrepar amb la gestió però
no amb els acords.

Torna a prendre la paraula la Sra. Sánchez qui aclareix que aquesta és la diferència entre la política
i la gestió, doncs si no es fes política no pintarien res els polítics i es deixaria funcionar l’ajuntament
tecnocràticament.

Intervé la Sra. Fuster qui diu que es tracta d’un tema que ja van subratllat molt quan van marxar les
regidores  socialistes,  el  fet  de  que  coincidien  absolutament  amb  les  línies  d’actuació,  amb
unanimitat claríssima en totes elles, però una cosa diferent és el dia a dia, doncs cadascú té la seva
manera d’actuar i de fer, cosa que no pot ser d’una altra manera.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui adreçant-se a la Sra. Fuster, en relació al “porta a porta” , li pregunta
si li ha arribat que hi ha molta gent que no fa el reciclatge com cal, sinó que ho reciclen malament i
se’ls deixa un paperet,  i pregunta quin és el percentatge de gent que fa això.

La Sra. Fuster respon que no es tracta d’un percentatge molt elevat, que no és significatiu, i que el
que es fa és deixar avís, no s’està collant a la gent, perquè no és fàcil incorporar aquest sistema.
Afegeix que a la propera comissió informativa l’informarà de quants avisos han hagut de deixar el
personal de Juan y Juan.

El Sr. Gibert pregunta si a partir de certs avisos el que farà l’empresa és no recollir res del que no
toqui aquell dia.

La Sra. Fuster respon que sí,  i que a més l’inspectora es posarà en contacte amb les persones que
ho facin malament per esbrinar quin és el problema,  per si no s’ha estès el funcionament,  i aplicar
la part pedagògica.

Novament  pren  la  paraula  el  Sr.  Gibert  qui  comenta  que  els  va  suggerir  que  en  els  punts
d’emergència hi hagués contenidor per les càpsules de cafè que s’han de dur expressament a la
deixalleria i hi ha moltes famílies que en fan servir. 

La Sra. Fuster diu que hi ha molts tipus de càpsules, plàstic, alumini, Nespresso... i han de valorar-
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ho i veure l’operativitat com la fan, doncs no és fàcil i es tracta d’un volum considerable.

Per altra banda el Sr. Gibert diu que als punts d’emergència encara no hi ha porta.

La Sra. Fuster respon que fins que no hagin entregat totes les targetes i tinguin el còmput de que
pràcticament tothom ho té, no s’atreveixen a posar la porta, però no trigaran.

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

EL PRESIDENT, EL SECRETARI,

Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé
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