
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 25 
DE GENER DE 2018 
 
 
Vacarisses, 25 de gener de 2018, 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ORDIN ÀRIA CELEBRADA EL DIA 

28 DE DESEMBRE DE 2017 I EXTRAORDINÀRIA URGENT CELE BRADA EL DIA 9 
DE GENER DE 2018. 

 

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

 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 



1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT I SO STENIBILITAT,  DE 
RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL D’A PROVACIÓ DE LA 
MINUTA DE CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ A SUBSCRIUR E ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES,  LA DIPUTACIÓ DE BARCEL ONA I D’ALTRES 
AJUNTAMENTS, PEL DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES AC TUACIONS 
CONDUENTS AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC RURAL DEL MON TSERRAT. 

 

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 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 17 de gener de 2018, 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 i als ajuntaments dels municipis del Parc Rural del Montserrat. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de 28 
de gener de 2016, va aprovar La Carta per a la Preservació, la Millora, el Desenvolupament i la   
Gestió Rural del Parc de Montserrat, que consisteix en impulsar, consolidar i desenvolupar la 
gestió combinada agrícola, silvícola i pastoral del territori dels municipis participants i es 
presenta com una oportunitat per dinamitzar l’economia local, promoure la gestió territorial 



sostenible, creació de noves empreses, generar ocupació, reduir el risc d’incendis, de pèrdua 
de biodiversitat i petjada ecològica. Segueix dient que el que presenten ara és el conveni marc 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els diferents ajuntaments, entre els quals està 
Vacarisses, que donarà peu als futurs plans de gestió i d’actuació posteriors. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que ,segons el conveni,  es faculta a l’alcalde per a que 
faculti al mateix temps als tècnics,  i pregunta què s’ha fet des de que es va aprovar fins ara i si 
els resultats obtinguts son acceptables o hi ha algunes mancances. 
 
La Sra. Fuster respon que, de moment, s’estan iniciant i definint les línies d’actuació i,  en 
aquest sentit,  en un parell d’ocasions hi han participat tècnics de l’ajuntament. 
 
El Sr. Serna pregunta qui gestiona l’economia de les subvencions que es reben. 
 
La Sra. Fuster respon que la Diputació de Barcelona també hi participa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde explica que la idea de parc rural va sorgir fa molts anys i es va impulsar 
sobretot des de Collbató, però es va aturar, i ha estat ara que en aquests 16 municipis 
participants, els partits que governen s’han posat d’acord per tirar-ho endavant. Afegeix que el 
que costava era com articular-ho,  i és per això que es va anar a demanar a la Diputació si 
podia fer de paraigua,  i és el que ha fet. Explica que van iniciar-ho al començament d’aquest 
mandat i ja venia de l’any 2006, però quan semblava que tot estava encarrilat, des del Patronat 
de la muntanya de Montserrat,  es van posar unes objeccions que s’han superat i, per tant, 
creuen que ara ja es definitiu, tot i que després es començaran a marcar les línies mestres per 
veure cap a on s’enfoca segons les prioritats.  
 
Es sotmet a votació quedant aprovada per unanimitat. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
       
 
 
1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D ’ATORGAMENT DE 

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATI U DE DOMINI 
PÚBLIC AL CAMÍ DE L’OBAC S/N. 

 
El Ple de la Corporació,  reunit en sessió ordinària el dia 27 de gener de 2005, va acordar adjudicar 
a l'empresa RETEVISION MOVIL, S.A. la concessió de l'ús privatiu de la finca situada en el camí 
de l’Obac s/n, qualificada per la modificació puntual del Pla General en el Centre Urbà de 
VACARISSES com a Infraestructures de serveis,  on actualment estan situats el dipòsits 
Municipals d’aigua, per a instal·lar una estació de telefonia mòbil,   amb subjecció a les 
prescripcions tant jurídiques com tècniques  que figuren al Plec de Clàusules i al projecte tècnic 
aprovat, essent signat el corresponent contracte administratiu en data 14 de febrer de 2005. 
 
En data 21 de maig de 2012,  amb el núm, 1938,  FRANCE TELECOM ESPAÑA,SA, SOCIEDAD 
UNIPERSONAL (en data 1 d’agost de 2006 adquirí RETEVISIÓN MÒVIL,SA), presentà escrit 
exposant que arran dels nous avenços tecnològics es feia necessari adaptar la xarxa a una nova 
realitat que implicava racionalitzar el nombre d’estacions a les necessitats actuals i futures, per la 
qual cosa la seva xarxa havia de sofrir un descens en el nombre d’estacions, i per tal de garantir 



un nou període d’estabilitat demanaven que la renda restés fixada per un import de 14.328,24 
euros anuals i la congelació de l’IPC del cànon durant un període de 5 anys. 
 
Vist que l'article 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, les concessions s’han d’adjudicar mitjançant concurs d’acord amb el 
article següent i amb la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. 
 
Vist que l’article 59 del  Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,  pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), atorga a l’òrgan de contractació 
la prerrogativa de modificar els contractes per raons d’interès públic. 
 
Vist que l’article 101 de l’esmentat text legal estableix que una vegada perfeccionat el contracte, l’ 
òrgan de contractació només podrà introduir modificacions per raó d’interès públic en el elements 
que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, justificant-ho 
degudament a l’expedient. 
 
Atès que fou considerat que hi concorrien raons d’interès públic per a modificar les condicions 
reguladores de la concessió, ja que la substitució d’elements per a un correcte funcionament 
adaptat a les noves tecnologies i la racionalització del nombre d’estacions que comportava una 
minoració d’aquests elements,  era una millora tant per l’impacte visual com per a garantir el servei 
amb qualitat, el Ple de l’Ajuntament en sessió del 31 de maig de 2012, va acordar aprovar la 
modificació del contracte administratiu subscrit  en data 14 de febrer de 2005 , essent objecte de 
modificació el pacte primer i segon del contracte i les clàusules VI i XV del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, modificació que fou formalitzada amb un annex del contracte i que es 
concretà, entre d’altres,  en els termes següents: 
 
“..............Segona.- La concessió s'atorga per un termini de CINC ANYS, a comptar a partir de 
l’1 de gener de 2013 , prorrogable per acord exprés per períodes de cinc anys, fins al límit 
màxim legal dels 50 anys comptadors des del 14 de febrer de 2005, si les parts no denuncien el 
contracte en un termini de tres mesos a la bestreta, abans de la finalització de cada termini. 
 
Tercera.- La concessionària estarà obligada al pagament periòdic del preu públic per la 
utilització privativa dels espais esmentats. El cànon a satisfer serà de 14.328,24 euros anyals 
(CATORZE MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS).  
El pagament del cànon s'haurà  d'efectuar per anys a la bestreta, dins del primer mes de cada 
exercici natural. 
El meritament d’aquest nou cànon esdevindrà l’1 de gener de 2013.  

 
Aquest cànon serà invariable mentre duri la concessió de 5 anys, no essent objecte 
d’actualització per l'aplicació de la variació percentual experimentada per l'IPC . En el cas que 
s’atorguessin les possibles pròrrogues previstes, pel que fa a la revisió del cànon s’estarà al 
que s’acordi al respecte .” 
 
Atès que no ha estat denunciat el contracte per cap de les parts, fent-se palesa la voluntat de que 
la concessió sigui prorrogada. 
 
Vist l'article 52.2.n 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 (TRLMRLC),  d’atribució de competències al Ple de la 
Corporació. 
 
Atès que la Comissió Informativa  de Serveis Territorials, reunida el dia 17 de gener de 2018 va 
dictaminar favorablement, al  Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 A C O R D  
 
PRIMER.-  Aprovar la pròrroga del contracte administratiu de concessió de l'ús privatiu de la 

finca situada en el camí de l’Obac s/n, per instal·lar una estació de telefonia 



mòbil, subscrit  en data 14 de febrer de 2005 entre l’Ajuntament de Vacarisses i 
RETEVISION MOVIL, SA (ara FRANCE TELECOM ESPAÑA,SA, SOCIEDAD 
UNIPERSONAL), modificat per acord Plenari en sessió del 31 de maig de 2012, 
atorgant-se en els termes següents : 

 
-  La pròrroga de la concessió s'atorga per un termini de CINC ANYS, a comptar a partir de l’1 
de gener de 2018 , prorrogable per acord exprés per períodes de cinc anys, fins al límit màxim 
legal dels 50 anys comptadors des del 14 de febrer de 2005, si les parts no denuncien el 
contracte en un termini de tres mesos a la bestreta, abans de la finalització de cada termini. 
 
- La concessionària estarà obligada al pagament periòdic del preu públic per la utilització 
privativa dels espais esmentats. El cànon a satisfer serà de 14.328,24 euros anyals (CATORZE 
MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS).  
El pagament del cànon s'haurà  d'efectuar per anys a la bestreta, dins del primer mes de cada 
exercici natural. 
El meritament d’aquest cànon esdevindrà l’1 de gener de 2018.  
Aquest cànon serà invariable mentre duri la concessió de 5 anys, no essent objecte 
d’actualització per l'aplicació de la variació percentual experimentada per l'IPC . En el cas que 
s’atorguessin les possibles pròrrogues previstes, pel que fa a la revisió del cànon s’estarà al 
que s’acordi al respecte . 
 
SEGON.-  Comunicar el present acord a l’empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA,SA, 

SOCIEDAD UNIPERSONAL . 
 
 
Intervé el Sr. Salamé qui explica que es tracta d’una prorroga del contracte de concessió de 
l’antena dels dipòsits del nucli. Explica que el contracte es va signar el 2005, el 2007 es va 
modificar, doncs van adaptar les antenes als avenços tecnològics i,  a partir d’aquí,  han d’anar 
renovant la concessió cada 5 anys, la primera és va fer el 2012 i aquesta és la segona. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta si ha variat el cànon. 
 
El Sr. Salamé respon que no, que és el mateix. 
 
El Sr. Alcalde explica que normalment aquests cànons acostumen a anar a la baixa o almenys o 
proven. 
 
Es sotmet a votació quedant aprovada per unanimitat. 
 
 

 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 SOTMETRE A INFORMA CIÓ PÚBLICA 

L’EXPEDIENT D’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA  I DE CESSIÓ EN 
PRECARI DE L’ÚS DE BÉ PATRIMONIAL A L’AGRUPACIÓN DE  PROPIETARIOS 
DE VACARISSES. 

 



Aquest Ajuntament està tramitant l’expedient per a l’alteració de la qualificació jurídica i per la 
cessió en precari d’una porció de la parcel·la de propietat municipal amb referència cadastral 
número 6174215DG0067S0001GZ i 6174214DG0067S0001YZ, per a destinar-la a local per les 
activitats pròpies de l’ Agrupación de Propietarios de Vacarisses, com a conseqüència de la 
sol·licitud en aquest sentit formulada per l’esmentada associació de veïns del Ventaiol.. 
 
El secretari general d’aquest Ajuntament ha emès informe pel qual resulta oportú acreditar a 
l’expedient la conveniència de la cessió, el caràcter demanial del bé, la naturalesa de l’entitat 
sol·licitant, com a entitat sense ànim de lucre, així com els motius que aconsellen substituir, en 
aquest cas, el concurs pel procediment d’adjudicació directa. 
 
Els Serveis Tècnics han efectuat informe sobre la valoració tècnica de l’esmentat immoble, el 
qual consta a l’expedient. 
 
L’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre preveu que, en cas de contractació directa, caldrà la prèvia submissió de la proposta 
a informació pública durant un termini de 20 dies. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 17 
de gener de 2018,  va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D  
 

PRIMER.-  Sotmetre a informació pública durant un termini de vint dies hàbils la proposta 
d’alteració de la qualificació jurídica de la part del bé de domini públic municipal, 
equipament públic, per tal de qualificar-lo com a bé patrimonial, amb la següent 
descripció: 

 
Porció de terreny i la seva edificació de superfície 114,00 metres quadrats , que formen part de 
la finca , situada al carrer Segre núm. 14-16, inscrita a l’Inventari de Béns al núm. de fitxa 
291000007, Llibre A, epígraf 1.2, subepígraf 1.2.A, i, de superfície 842,00 metres quadrats 
segons els fitxers del Cadastre Urbà, situat en el Municipi de Vacarisses i emplaçat al carrer 
Segre núm. 14-16 , de referència cadastral 6174215DG0067S0001GZ i 
6174214DG0067S0001YZ de Vacarisses , registrada en el Registre de la Propietat Propietat 
número 5 de Terrassa, al volum 3442 , llibre 142 de Vacarisses, foli 80, finca número 5653, 
llinda al Sud amb accés núm. 12 i 14,  a la dreta entrant, amb finca matriu, per l’esquerra amb 
finca matriu i per l’esquena, al Nord, amb l’expressada finca matriu de la qual se segrega. 
  
SEGON.-   Sotmetre a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils la 

contractació directa sense concurs de la cessió en precari de l’ús de la porció 
de terreny i la seva edificació de superfície 114,00 metres quadrats , que 
formen part de la finca descrita al punt anterior, a l’entitat l’Agrupación de 
Propietarios de Vacarisses,  durant un termini de 10 anys, per a destinar-lo a 
seu de dita associació de veïns i  per a les seves  activitats . 

 
TERCER.-  Publicar els corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Web 

municipal, a e-Tauler ,  al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Portal de la 
Transparència. 

 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que això és l’inici de la cessió del local del Ventaiol a 
l’Agrupació de Veïns del Ventaiol, igual que es va fer amb l’Associació de Veïns de la Carena 
Llarga, es farà el mateix procediment i per tant al febrer es farà la cessió definitiva.  
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que hi estan complemtament d’acord, igual que ho van 
estar quan es va aprovar en el cas de la Carena Llarga, i que troben que 10 anys son 
insuficients, però si la decisió política és aquesta la respectaran. 



 
El Sr. Alcalde respon que el que han intentat és seguir el mateix criteri, doncs els sembla que 
canviar-lo ara no seria correcte. 
 
Es sotmet a votació quedant aprovada per unanimitat. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D EL PRESSUPOST GENERAL 

DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2018. 
 
Vist que ja està ultimada l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament per l’any  2018. 
 
Vist que per part de la Interventora de l'Ajuntament ha estat informat favorablement. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 50.11 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,  i article 22.2.e  de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Corporació és l'òrgan competent per 
a l'aprovació del Pressupost, i es requereix el vot favorable la majoria simple dels membres 
presents, de conformitat amb l’article 47.1 d’aquest text legal. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del 17 de gener de 2018, va 
dictaminar favorablement. 
 
Per tot l'esmentat, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment, d'acord amb el què disposa l'art. 18 punts 4 i 5 del RD 500/90 de 

20/04 i art. 168 punts 4 i 5 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals 
aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, el Pressupost General de l'Ajuntament de 
Vacarisses per a l'exercici de 2018, així com les Bases d'Execució del pressupost, i 
les corresponents plantilles de personal (art. 90 Llei 7/85, de 02/04), així com les 
retribucions corresponents al personal funcionari i laboral al servei de la corporació.   
Les quanties aprovades són les contingudes en el Estat d'Ingressos i Despeses del 
pressupost que, resumides per capítols, són les següents:  

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS 

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ 
CREDITS 
INICIALS 

1è. Impostos directes 4.384.600,00 

2on. Impostos indirectes 66.000,00 

3er. Taxes, preus públics i altres ingressos 1.488.450,00 

4art. Transferències corrents 2.442.371,45 

5è. Ingressos patrimonials 26.000,00 

6è. Alienació Inversions Reals 0,00 



7è. Transferències de Capital 0,00 

8è. Actius Financers 0,00 

9è. Variació de Passius Financers 376.886,38 

  TOTAL GENERAL 8.784.307,83 

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS 

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ 
CREDITS 
INICIALS 

1è. Despeses de personal 3.579.498,71 

2on. Despeses corrents en béns i serveis 4.062.869,74 

3er. Despeses financeres 43.000,00 

4art. Transferències corrents 285.697,00 

5è. Fons de Contingència i altres imprevistos 0,00 

6è. Inversions Reals 573.886,38 

7è. Transferències de Capital 0,00 

8è. Actius financers 0,00 

9è. Passius Financers 239.356,00 

  TOTAL GENERAL 8.784.307,83 

 
 
SEGON.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20 punt 1 i punt 2 del RD 

500/90, de 20/04, en relació amb l'art 169 punt 1 del Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, els acords 
anteriors, juntament amb el seu expedient, previ edicte publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província, per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran procedir 
al seu examen i presentar les reclamacions que estimin oportunes, davant el Ple. 
El Pressupost es considerarà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic de no 
presentar-se reclamacions en el termini abans esmentat.  

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

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

 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’uns pressupostos que no son només de qui forma part ara 
de l’equip de govern,  sinó que ho son també de qui en formava part a l’octubre,                       
doncs moltes de les coses que contenen aquests pressupostos han estat treballades i parlades 
durant tot el 2017.  
Diu que el total dels pressupostos és de 8.784.307,83 € amb un augment de 885.946 €, que 
significa un 11,22 % més que el 2017. Comenta que aquest augment en 200.000 €, parlant en 
números grossos, prové de la regularització cadastral impulsada per l’estat el 2016. Explica que 
a partir del tercer trimestre de 2017 s’han començat a fer les liquidacions d’aquesta revisió i 
pressuposten una quantitat que segurament quedarà per sota de la que realment es donarà, 
però volen ser prudents en aquest sentit. 
També fa esment de la previsió de 420.000 € d’ingressos de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, segons liquidació i també l’impost sobre l’increment del valor sobre els terrenys de 
naturalesa urbana, que s’ha pressupostat en 500.000 €.  
Segueix dient que pressuposten igualment 25.000 € més respecte el 2017 segons liquidació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa urbanística.  



Explica que aquests ingressos, juntament amb el crèdit demanat per finançar les obres de La 
Creu i el CAP, fan que hi hagi aquest augment pressupostari. 
 
En relació al deute, diu que es situaran en un 27,04%, una mica per sota de quan va començar 
el mandat, que estava en un 27, 88% i amb la previsió de que quan es torni el crèdit del camp 
de futbol es situaran en el 23,53%. Per tant, en general,  hi ha un augment de totes les 
regidories, algunes amb increments més grans que d’altres. 
 
El Sr. Alcalde diu que li agradaria destacar la regidoria d’Acció Social amb un augment del 7 %, 
i la posada en marxa del projecte SIS, que és el Servei d’Intervenció Socioeducativa, per cobrir 
les necessitats socioeducatives de la franja de 0 a 12 anys i com a nou enfocament en la 
manera de resoldre els casos des de Serveis Socials. Explica que aquest projecte, com ja 
saben, ja ha començat a caminar en la franja dels 12 als 18 anys des de Joventut, amb una 
parella educativa en medi obert, a l’institut i al Punt de Vol,  i que ha d’acabar de funcionar amb 
l’intervenció d’un coordinador que farà que tot el projecte abraci la franja de 0 a 18 anys i hi 
hagi aquest canvi de paradigma en l’enfoc que es fa des de Acció Social. 
 
També diu que amb aquests pressupostos es segueix apostant pel Medi Ambient, doncs hi ha 
40.000 € destinats al projecte del Mimó, en Educació han donat continuïtat als Sons del Vent, 
una eina per fer arribar l’Escola de Música a les taules de Primària i, per tant, de socialitzar 
aquest servei i aquesta disciplina. 
 
Pel que fa a Joventut i Infància també s’augmenta el pressupost per promoure activitats i poder 
desplegar el Pla d’Infància i elaborar el nou Pla Local de Joventut. 
 
Segueix dient que també s’aposta per l’expedient electrònic i la video- acta, i d’aquesta manera 
acabarem dient adéu al paper,  com ja han fet altres ajuntaments. 
 
L’augment en cultura va destinat sobretot a donar suport especialment a tres entitats que 
enguany celebren el seu desè aniversari,  i també es vol donar suport a la publicació de llibres 
sobre la història de Vacarisses, al projecte de la Memòria Històrica i, per primera vegada, a la 
participació de Vacarisses en el Festival Internacional de Jazz de Terrassa. 
 
Pel que fa als esports, vol destacar l’aposta per la millora en la qualitat de l’aigua de la piscina 
municipal i de les instal·lacions en general. 
 
En relació a la Policia, es comprarà un nou vehicle que serà híbrid,  i es té la voluntat de 
canviar els altres dos vehicles no més enllà del 2019 i, igualment, entrem en un renting per 
l’adquisició de les emissores de la xarxa RESCAT de Catalunya igualment destinades a la 
Policia. 
Afegeix que es comprarà una motocicleta elèctrica que s’utilitzarà per desplaçaments interns i, 
evidentment,  de la instal·lació de dos punts de càrrega.   
 
Pel que fa a Participació el Sr. Alcalde diu que per primera vegada presenten uns pressupostos 
amb una partida de 30.000 € de la que seran els ciutadans i ciutadanes els encarregats de 
decidir quin és el projecte que volen que s’executi i, per tant, fan una part del pressupost 
participatiu. 
 
El Sr. Alcalde destaca que és un pressupost realista, com ho demostra el fet de posar realment 
les despeses dels treballadors de l’Escola de Música i possibles substitucions d’Educadores,  i 
no anar-hi fent front a mesura que avança l’any. 
 
Per acabar, i el més important per ells, dotar d’una partida per tirar endavant les obres 
d’urbanització de La Creu i , paral·lelament , començarà la reparcel·lació del Ventaiol. 
Igualment inclouen la redacció del projecte de Ca l’Oliva i del Pau Gran, i per tant només 
restaran dos nuclis habitats, El Fresno i La Farinera, per començar a treballar per tal que pel 
proper mandat estiguin tots els nuclis habitats de Vacarisses amb els mínims necessaris per 



viure-hi amb dignitat. Afegeix que pensen que,  avui en dia,  hi ha el consens, voluntat política i 
disposició pressupostaria  per tirar endavant aquests projectes i, per tant ,el fet de que no 
s’aprovin , creuen que podria endarrerir varis anys la seva execució. 
En resum,  diu que es tracta d’uns pressupostos el més socials possibles, que busquen la 
qualitat de vida dels habitants del municipi i dotar-los dels serveis que els pertoquen a la 
totalitat de la població, doncs son uns pressupostos que no deixen de banda cap regidoria, amb 
especial atenció a Acció Social, Medi Ambient, Educació, Esports Participació, Cultura, 
Joventut, Infància i Polítiques d’Igualtat. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui, abans de res, diu que vol posar sobre la taula la preocupació 
que té Veïns per Vacarisses pel funcionament d’aquesta legislatura, entre d’altres coses perquè 
s’havia fet molta feina en les legislatures anteriors, amb els errors que hagués pogut haver, 
però va quedar molta feina per fer, i en canvi ara porten 3 anys i no veuen que es tiri endavant 
el més important de la legislatura. 
Pel que fa al pressupost, diu que en relació al capítol d’inversions els ha agradat molt que 
aquest any hi hagi un annex d’inversions, no com l’any passat que no n’hi va haver, i 
d’inversions realment sí que n’hi havia. 
Per altra banda diu que, curiosament ,el programa 155 és el projecte d’Urbanització de la Creu 
al qual l’ajuntament el dota del 10 %, que son 180.480 €, i ells com a partit polític no saben si 
els veïns ja coneixen el preu per m² que sortirà i, en canvi, veient els 180.000 € poden fer un 
càlcul aproximat i saber que el projecte pujarà 1.800.000 € i, tenint en compte que La Creu no 
té més de seixanta parcel·les ocupades, estan parlant de que sortiria aproximadament a 30 € el 
m², el que pensen que s’hauria d’haver consultat als veïns doncs, almenys,  les persones a les 
que ells han preguntat, no en saben res.  
En relació als honoraris del projecte d’urbanització del Pau Gran i Ca l’Oliva diu que                     
hi estan completament d’acord, perquè es tracta d’una reivindicació de fa molts anys. 
Pel que fa al Ventaiol, diu que veuen que han pressupostat 40.000 €,  i creuen que això no és 
suficient i que els agradaria que estigués dotat de més diners, entre altres coses perquè, igual 
que es comença La Creu, els agradaria que hi hagués un calendari signat o amb un compromís 
per part de l’ajuntament per tirar endavant el Ventaiol,  que és reivindicat des de fa molts anys. 
Afegeix que li sobta que aquesta quantitat de 40.000 € sigui la mateixa que la de la reforma de 
la finca Mas Mimó, doncs no acaben de veure que des de l’ajuntament es pensi d’igual manera 
el projecte de reforma del Mimó que el de reparcel·lació del Ventaiol, doncs creuen que una 
quantitat més important donaria la possibilitat de que l’ajuntament estigués d’acord en tirar 
endavant les obres, sinó en el moment que es fa la Creu , amb un compromís ferm de 
l’ajuntament de fer-ho paral·lelament, a més no els val que sigui de paraula. 
Per altra banda diu que no els va agradar la reunió que van tenir amb el Sr. Alcalde, tot i que 
han d’agrair que els cridés per parlar amb ell, però ells van posar sobre la taula alguna 
reivindicació històrica de Veïns i la resposta per part de l’Alcalde va ser que això estava tancat i 
no hi havia possibilitat de moure cap partida.  
Segueix comentant que han passat d’un pressupost de casi 8.000.000 a 8.784.000, i encara 
que el Sr. Alcalde digui que està molt content de que s’hagi pujat la partida social ,ells troben 
moltes mancances en aquesta partida i, a més, s’han baixat altres partides. 
En relació a les escombraries diu que els hagués agradat que s’hagués notat aquesta pujada 
de casi 800.000 € doncs, com saben, estan patint l’abocador des de fa molts anys i els hagués 
agradat que l’ajuntament hagués posat sobre de la taula la possibilitat de baixar la pressió que 
tenen els veïns respecte aquest impost, ja que han pogut aconseguir que l’entrada de diners 
sigui més gran.  
Segueix dient que l’any passat ja van dir que no estaven d’acord amb que es tirés endavant La 
Creu sense el Ventaiol, i que trobaven a faltar la partida l’arranjament de camins, i veuen que 
en aquest pressupost tampoc hi és. 
Comenta que una altra reivindicació que tenen, fins i tot aprovada pel Ple, és la del projecte per 
creuar d’una banda de Can Serra a l’altra, i veuen que tampoc hi ha cap partida. 
Per altra banda diu que han d’estar molt contents perquè l’any passat, la partida destinada a les 
associacions de veïns, va passar de 21.157 € a 19.157 i, aquest any ,l’han tornat a pujar i 
pregunta on han anat aquests diners de diferència, doncs el regidor no els ho va explicar. Diu 



que també estan molt d’acord amb que es presentin els pressupostos el mes de gener, doncs 
l’any passat va ser a l’abril o al maig,  i de que no s’ocultin les inversions previstes. 
En relació a la partida de la Fira de Nadal diu que segueix sent de 2.500 €, i la del mon 
Geganter ha desaparegut. 
Explica que l’ajuntament va fer un esforç important per posar una caldera de biomassa i ara es 
troben que tenen una partida de combustible que ha pujat 3.000 €, cosa que els agradaria que 
els aclarissin on han anat aquests 3.000 € i quina possibilitat tenen d’estalviar-los. 
 
En relació a les video- actes i aplicatius electrònics els sembla que 50.000 € son molts diners, i 
a més tenen una pujada en reparació i manteniment de la xarxa d’aigua de 13.000 a 22.000 €. 
 
El Sr. Alcalde l’interromp per dir-li que alguna cosa de les que està dient s’ajusten en funció de  
la liquidació. 
 
El Sr. Serna pregunta si, segons el que s’ha liquidat el 2017, pressuposten el 2018 amb la 
mateixa quantitat. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, que és així. 
 
El  Sr. Serna diu que de l’eliminació de residus del CTR passen de 197.000 € a 228.000 € i que 
si l’ajuntament fes una gestió més acurada no haurien de passar per aquí. 
 
En relació a la partida de jardineria gruixuda diu que l’any passat estava a 0 i en canvi ara 
posen 22.000 €, per tant vol recordar que a ells se’ls havia criticat molt perquè tenien una 
persona que estava fent més hores de les que tocaven i que ells ho arreglarien amb més 
facilitat. 
 
En relació al CAP, que està pressupostat per 130.000 € més, diu que no saben quin tipus 
d’ampliació tenen pensat fer. 
 
Pel que fa al “porta a porta” diu que hi ha una partida de 2.000 € per l’adquisició de cubells, 
quan fa dos dies que ha començat el sistema. 
 
Els ajuts de menjador han passat de 39.000 a 40.000 €. 
 
Del projecte d’aparcament per autocaravanes l’any passat es van posar 1.500 € i aquest any 
2.500, però encara no han vist cap moviment en aquest sentit .  
 
Per acabar diu que ,en relació a les piscines, també veu bé que es faci això que ha comentat el 
Sr. Alcalde. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació al projecte d’urbanització de La Creu, diu que han 
posat 180.000 € perquè això és el que pensen que pujarà i, com ja van explicar en l’anterior 
Ple, el que volen es fer dos polígons, un que més o menys és on viu actualment la gent i l’altre 
la part de dalt que és d’una família, el que farà que el projecte es pugui abaratir en un 30 %. 
Pel que fa al Ventaiol diu que no entén que li està dient, doncs poden posar 300.000 € si ell vol, 
però el projecte val el que val, que son uns 40.000 € aproximats i ,com ja van explicar, faran el 
mateix que han fet amb La Creu, aniran a la Diputació,  que a més ara la reparcel·lació l’entren 
per catàleg i, per tant, no solucionen res posant de més perquè té el cost que té. 
En relació a la passera de Can Serra, diu que li van demanar quan es van reunir, i ell no té cap 
problema per pressupostar-la,  però el problema és que no entra dins de l’àmbit de l’ajuntament 
i qui els ha d’autoritzar a fer aquesta passera és Carreteres, i com ja saben ho van descartar, 
però ell pot tornar a anar a demanar-ho, i si Carreteres els autoritza a fer la passera i els cedeix 
l’espai que tenen d’afectació podrien fer-ho, però no abans. 
Pel que fa a la Fira del Mon Geganter diu que els 10.000 € no hi son perquè només es feia 
l’any passat i pel que fa al combustible diu que la caldera no funciona, i per tant han de tornar a 
tibar de gasoil. Afegeix que han demanat a Diputació que  facin un estudi del que està passant, 



perquè no se’n surten després dels anys que fa que està en funcionament, i es troben que 
l’edifici de l’ajuntament i els que estan a la punta, no arriben a la temperatura que haurien 
d’arribar. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui, en relació a les partides que ha dit que baixaven d’Acció 
Social, diu que el que passa és que els diners van a parar a altres partides que abans no 
estaven separades, per exemple, en els ajuts de menjador han separat el que son les beques 
dels menús del monitoratge i, per tant, la diferència no és de 12.000 € sinó d’uns 2.000, que és 
el que s’ajusta a les beques que els dona el Consell Comarcal, i els 9.000 restants son del 
monitoratge. Segueix dient que la partida que més baixa és la de transferències corrents a 
famílies, però és perquè s’han desglossat conceptes que ja sortien d’aquí, com tot el que fa 
referència al projecte SIS, Medi Obert, Aula Socioeducativa, Dinamitzador Juvenil ... en total 
48.000 €, que estaven sortint dels 93.000 € del 2017. 
En relació a les autocaravanes diu que es va treballar, es va buscar una ubicació, tenen els 
planells tècnics per fer-ho i es va veure que el pressupost de 1.500 € quedava molt curt i, a 
més,  s’ha plantejat canviar l’ubicació, doncs on s’havia pensat inicialment s’ha vist que treia 
molt espai d’aparcament, per tant els 1.500 € de 2017 han passat al 2018 i s’hi ha posat 1.000 
€ més. 
 
 
Intervé la Sra. Fuster qui , en relació als cubells,  diu que aquesta partida està motivada per 
una banda per la demanda de gent gran i persones que viuen soles de que el cubell de 40 litres 
de multi fracció sigui més petit i, per tant, ara n’han demanat de 25 litres, i per altra banda, els 
grans productors en aquests moments estan fent servir els contenidors antics, i  per no fer una 
demanda sense saber realment la seva capacitat de reciclatge,  i un cop sàpiguen les 
necessitats reals, adequaran els contenidors per aquests grans productors. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en relació a la video acta i expedient electrònic, li diu que 
tenen aquests preus de pressupost, que la video acta els ve de les compres agregades de 
l’Associació de Municipis i, pel que fa a l’expedient electrònic, s’han basat en pressupostos 
d’empreses que els han fet varies sessions de presentació del servei. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que, abans de seguir, vol comentar tres errors que han detectat. 
Per una banda a la pàgina 1 on parla del Cap de Gestió Administrativa on diu hores extres està 
equivocat perquè no hi ha hores extres per ningú. També a la memòria d’alcaldia on diu que hi 
ha un augment del Capítol 1 d’1.647.000 €, evidentment està equivocat, l’augment és de 
164.700 €, i també a l’última pàgina d’aquesta memòria on hi ha els interrogants a l’oferta 
pública l’exercici era el 2011. El Sr. Alcalde demana disculpes per o haver-ho dit al 
començament 
 
Intervé la Sra. Ríos qui, en primer lloc, vol agrair al Sr. Alcalde que els hagi facilitat tota la 
informació molt detallada i amb temps suficient per poder estudiar-la, a més de la bona 
predisposició per reunir-se tant amb ell com amb la interventora, que si no recorda malament 
ho han fet en tres ocasions. Segueix dient que no entraran a valorar els aspectes tècnics del 
pressupost, doncs son coneixedors de la capacitat dels treballadors de la casa, doncs ella 
mateixa ho va poder comprovar quan era responsable de l’àrea d’Hisenda i sap molt bé que els 
criteris aplicats per dotar partides fixes com subministraments i serveis, son i han de ser criteris 
tècnics, doncs els polítics estan per defensar i debatre decisions polítiques i en aquesta línia és 
en la que es pronunciaran a l’hora de votar els pressupostos. 
Comenta que en línies generals creuen que es tracta d’un bon projecte de pressupost i, si li 
permeten, ella se’n fa una mica responsable, donat que l’any passat van poder començar a 
estructurar uns pressupostos que poguessin finançar la despesa corrent amb ingressos 
corrents i , tot i que no es van poder preveure inversions, no perquè volguessin amagar res, 
sinó perquè davant de l’incertesa de l’import dels ingressos extraordinaris es va aplicar un 
principi bàsic de comptabilitat, que és el principi de prudència. Afegeix que el més important de 
tot és que va quedar encarrilat, perquè enguany, davant la possibilitat de poder reconèixer més 
ingressos, es pugui destinar una part important a inversions, que en part venen a donar 



compliment al Pla d’Actuació Municipal que van pactar les tres forces en el seu dia. Dit això 
volen recordar que el PSC va prendre la decisió de sortir del govern municipal per 
discrepàncies en les formes, no en els objectius , i per manca de recursos humans i materials 
en les àrees que gestionaven, especialment Serveis Municipals, i ara veuen que moltes 
d’aquestes demandes s’han materialitzat en aquest pressupost, cosa que celebren, però  que 
els demostra que ara han pres consciencia del problema i de la realitat.  
Comenta que, com a crítica o observació als pressupostos, és l’increment de les partides 
d’activitats, la 226, sobretot en l’àrea de cultura, afegeix que sempre han apostat per la cultura 
però que han de tenir en compte que probablement l’any vinent hauran de retallar quan ja no 
tinguin aquests ingressos, doncs al nostre municipi encara queden inversions i treballs de 
reparació i manteniment importants en serveis bàsics com son aigua i via pública, que per a ells 
és prioritari. 
Per acabar , manifesta que el PSC hi votarà a favor perquè és un pressupost coherent amb les 
seves polítiques i dona compliment a acords que en el seu dia van pactar i que ara es poden 
materialitzar gràcies a decisions polítiques a nivell econòmic que van prendre en el seu dia. 
 
 
El Sr. Alcalde els agraeix el seu vot afirmatiu i la responsabilitat que tenen per tirar endavant 
aquest, mandat malgrat que hagin sortit de l’equip de govern. Pel que fa a les observacions que 
han fet, vol matisar el tema de cultura, doncs és cert que hi ha un augment, però també ho és 
que hi ha el tema dels llibres i altres que, evidentment, l’any vinent no hi podran ser.  
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que amb la liquidació que tenen del pressupost de 2017                            
es corrobora el que ell va dir de que es tindrien molts més ingressos dels que ells preveien, 
només en bens immobles 180.000 €, plusvàlues 260.000, i s’han tingut els ingressos de 
Tratesa de 70.000,  més 11.000. No obstant això, diu que veu que aquest any els ingressos 
son proporcionals a les despeses i no vol entrar a qüestionar, doncs creu que està bastant 
correcte l’apartat d’ingressos, però encara una mica a la baixa.  
En relació a la memòria d’alcaldia diu que hi ha bastants errors a part dels que ja han dit, i per 
tant li agradaria que una altra vegada s’ho miressin, doncs hi ha errors flagrants de quantitats 
que fan referència al pressupost de l’any passat.  
Als ingressos de l’impost sobre bens immobles posa 329.000 € quan en realitat son 3.129.600 i 
l’increment del pressupost respecte l’any passat és de 206.400  i no 205.000 com diu a la 
partida 211. 
A l’impost de tracció mecànica passa el mateix, s’han pressupostat 420.000 quan realment son 
424.000. 
Les transferències a l’Estat també està malament, al capítol 2 punt 1.4, on posa 1.151.000 ha 
de posar 1.150.000. 
Al punt 3, a l’augment de pressupost, on posa 851.711,87 € son 885.946,72. 
L’error a la despesa 3.1, ja l’han dit abans. 
En Seguretat Ciutadana l’augment que ell hi veu és de 17.400, no de 20.400, doncs és el que 
dona si sumen les emissores, el renting, els senglars i les armilles. 
Els 32.452 € d’increment d’Acció Social, no sap d’on surten, doncs si agafa els 35.000 que és 
el que puja no li quadra. 
  
El Sr. Alcalde li diu que això és el que es destina al projecte SIS. 
 
El Sr. Boada diu que si agafen les partides totals i suma Acció Social, més la partida de sota, 
surten 13 i no aquesta quantitat.  
 
L’increment de Joventut on posa 2.300 € ha de ser 1.500, la resta és increment de personal. 
 
Al Capítol 3, de despeses financeres, s’ha agafat el mateix que l’any passat, on posa 56.800 € 
corresponen al 2017, ara son 43.000. 
Pel que fa a les inversions diu que sí que se’n fan ,però el que surt del pressupost 197.000 €, la 
resta,  376…000 € anem a crèdit. 
 



El Sr. Alcalde li diu que això és el que li ha explicat del percentatge d’endeutament.  
 
El Sr. Boada diu que li sembla molt bé, però que els crèdits comencen a vèncer i els 
començaran a pagar a partir del 2019, però per ara queden lliures.  
Per altra banda diu que, a la memòria, en la millora de la xarxa d’aigua, hi ha un import de 
499.782 € i, en canvi, al pressupost no apareix. 
 
El Sr. Alcalde li respon que aquí s’han sumat els 80.000 € del pou i probablement sigui aquest 
l’error. 
El Sr. Alcalde li pregunta al Sr. Boada si té alguna consideració política, doncs les que ha fet 
fins ara son tècniques i ja les passaran a qui pertoqui. 
 
El Sr. Boada respon que la memòria d’alcaldia és prou seriosa per no tenir errors.  
Per altra banda, diu que no estan d’acord amb la manera de fer les obres del Ventaiol, ni amb 
les inversions al dispensari, doncs com ja li van demanar, no hi ha acord amb l’ICS i per tant no 
sap com ho pensen tirar endavant.  
Pel que fa al Ventaiol, diu que s’estan fent coses sense que els veïns ho sàpiguen, doncs no 
han fet cap reunió informativa i, com ja ha dit, ells no estan d’acord en separar les obres 
d’urbanització. Ara es faran els dos polígons a La Creu i ja veurem si al Ventaiol en faran 5 de 
polígons i, al final, sortirà tot molt més car. 
Segueix dient que ja els van fer un escrit on parlaven de les àrees d’aportació, de que s’havia 
de fer un projecte conjunt de La Creu i el Ventaiol, apart d’altres coses com els 1.000 € que es 
donen per les fosses sèptiques, amb els problemes de fosses que hi ha al Ventaiol. 
Per acabar, diu que li semblen perfectes les festes, però al pressupost hi ha moltes 
mancances. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui recorda al Sr. Alcalde que U.I.P.V. li va presentar unes 
propostes per escrit perquè es tinguessin en consideració al Ple, i ara li agradaria comentar-les, 
perquè no els han dit res de res. 
Diu que demanaven que les obres del Ventaiol i La Creu es fessin conjuntes, 3 noves àrees 
d’emergència perquè entenen que son necessàries per a la gent que no viu a Vacarisses, 
assignació per un nou aparcament i una alternativa a l’illa de vianants que afavoreixi l’activitat 
comercial i la gran volta que s’ha de fer per sortir del municipi. Segueix dient que, per molt que 
la regidora de Comerç digui que no hi ha hagut davallada als comerços, no és cert i ho saben, 
a més de la gran incomoditat per la gent que ha de venir al nucli a comprar o a fer alguna 
gestió i,  adreçant-se al Sr. Alcalde,  li diu que ell també és un dels afectats,  perquè per sortir 
del poble ha de fer uns metres més que abans no feia. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ell no ho està d’afectat.  
 
El Sr. Gibert segueix dient que, donat que l’equip de govern governa en minoria,  com a mínim 
haurien d’haver tingut l’atenció de dir-los alguna cosa d’aquests 4 punts i, en canvi, no els ha ni 
contestat, actuen amb prepotència, no s’escolten a l’oposició tot i no tenir majoria, encara que 
tinguin la sort de que les seves companyes de govern els hi aprovin. 
Pel que fa al projecte conjunt del Ventaiol i La Creu diu que creuen que hi hauria un estalvi 
econòmic i facilitaria a l’hora de fer-ho i, per altra banda, es tracta d’unes obres molt urgents 
tant les de La Creu com les del Ventaiol i, a nivell sanitari, encara és més greu la situació del 
Ventaiol. Afegeix que fer-ho per separat demorarà molt més l’inici de les obres i, per tant, vol 
que quedi clar, doncs no volen titulars, que U.I.P.V. està a favor de que es facin les obres del 
Ventaiol i de La Creu i per això els han presentat la proposta de que es facin de manera 
conjunta, però no han obtingut cap resposta de l’equip de govern ni cap mena d’atenció al 
principal grup de l’oposició. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui fa un prec al Sr. Alcalde, li demana que apliqui el ROM i que sigui 
curós amb aquesta aplicació pel que fa als temps d’intervenció dels grups municipals, perquè 
es troben que sempre els senyors d’U.I.P.V. acaben acaparant el seu temps i el de la resta, per 
això li demana que sigui més contundent amb l’aplicació del ROM, en aquesta legislatura les 



intervencions s’eternitzen sense cap límit, quan cadascú ha de tenir el seu temps i s’han de 
respectar. 
Per altra banda, adreçant-se als companys d’U.I.P.V., els demana una mica de respecte a les 
institucions i a la forma de treballar, doncs la seva feina l’han de fer a casa seva i, si s’han 
reunit amb l’equip de govern i hi ha qüestions tècniques, el que no poden fer és venir a un Ple a 
fer una altre cosa que no sigui un debat polític, doncs les consideracions tècniques les poden 
parlar directament amb la interventora, que és el que van fer el seu grup amb les partides que 
han vist incrementades o diferenciades, i no venir al Ple a ocupar un quart d’hora o vint minuts 
a discutir si les partides pugen o baixen,  no és seriós. Afegeix que al Ple es ve a fer debat 
polític, i que ells quan governava U.I.P.V. i detectaven errors a les memòries d’alcaldia, que 
també n’hi havia, doncs son errors humans i més amb el volum de feina que hi ha a 
comptabilitat, però ells no venien al Ple a dir-ho, sinó que es parlen prèviament a Intervenció, 
doncs son coses importants però que s’han de fer prèviament. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui ,en resposta al Sr. Gibert, li diu que s’han reunit tres vegades 
amb el PSC i una vegada amb la resta de partits, però si el dia que es reuneixen no diuen res i 
el dia abans de la comissió, sabent que això està tancat i que no és fàcil de fer, presenten per 
l’e-tram 4 propostes, el que evidentment estan fent és l’excusa per votar en contra d’aquests 
pressupostos, el que està molt bé, però ja es coneixen la tàctica. Afegeix que presenten 4 
propostes, una de les quals, l’illa de vianants, que no sap pas que té a veure amb el 
pressupost, pel nou aparcament no sap d’on han de treure els 280.000 € doncs si ells fan la 
proposta també els podrien dir d’on els han de treure i, pel que fa a les àrees d’emergència 
,s’ha explicat 30.000 vegades que si posem 3 àrees d’emergència més ens carreguem el “porta 
a porta” . Per tant els pregunta si realment estan a favor del “porta a porta” o no . Pel que fa al 
Ventaiol cadascú ho considera d’una manera, i està clar que U.I.P.V hi votaran en contra de 
tirar endavant el projecte de La Creu , el del Ventaiol, el de l’Oliva i el Pau Gran.  
 
Afegeix que el Sr. Gibert ha dit que no els tenen en compte les propostes, però com vol que els 
hi tinguin en compte si son propostes que no porten enlloc. Ells tenen en compte amb qui es 
poden entendre pel que fa als projectes polítics del municipi i, amb ells, no s’entenen. 
 
Torna a dir que U.I.P.V. el que fa és dir que, com que han presentat 4 propostes i no els han 
volgut escoltar, hauran de votar en contra. 
 
En relació al que ha dit la Sra. Sánchez diu que li agafa la paraula, perquè és veritat que aquí 
tothom fa servir els portaveus o algun dels membres i en canvi ells fan servir els portaveus per 
repetir el mateix, semblen dos partits polítics dins del mateix. 
 
El Sr. Boada demana un segon torn de paraula i el Sr. Alcalde li diu que endavant.   
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que no els han contestat moltes de les preguntes que els 
han fet i ,adreçant-se a la Sra. Sánchez, li diu que ells venen a fer política i de fet la fan, per 
tant aquesta facilitat que té ella d’explicar-se l’hauria d’aprofitar per algun altre lloc, perquè 
almenys ells no accepten que els doni lliçons de res, ni que s’expressi d’aquesta manera. 
 
La Sra. Sánchez diu que tot i les al·lusions no contestarà.  
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que ell es mirava la memòria d’Alcaldia i la conformava, encara que 
surti d’Intervenció, hi hagi pressa o no, o sigui tècnic o no, doncs si han de barrejar números 
per aquí i per allà no cal que facin res. Afegeix que ell, del pressupost i de la memòria 
d’Alcaldia, que la signava ell, es mirava tots els punts, doncs normalment el que es signa s’ha 
de mirar, i si hi ha aquests errors aquí no hi vol saber quins altres errors hi ha. 
Políticament parlant pregunta quants crèdits han demanat en aquesta legislatura, el de la 
piscina, la biblioteca... son 300, 400 o 500.000 €, per tant, que volen que els digui, si tenen 
romanent i encara demanen crèdits, doncs de les inversions de 573.000 €, 197.000 € van a 
recursos ordinaris i 376.000 € van a crèdit, si quan ells governaven s’haguessin endeutat per 



tot això.... una cosa son les obres d’urbanització...., però no per tot, a més ha dit que 
l’endeutament és del 26% però no ha dit el total, tothom en sap de fer els projectes a crèdit. 
 
El Sr. Alcalde respon que el deute viu és de 2.000.000 € i, un cop pagat el camp de futbol 
1.700.000 €, i al 2015 quan ells van entrar era de 2.800.000 €, per tant ha baixat el deute viu, el 
percentatge i tenen diners per invertir amb la biblioteca o amb el que calgui. 
 
El Sr. Boada li diu que aquests crèdits encara no estan posats i li demana al Sr. Alcalde que li 
deixi veure on son els 380.000 €. 
 
El Sr. Alcalde diu que els seus documents no li ensenyarà,  però que ja li diu que sí que estan 
posats. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui vol agrair al Sr. Alcalde el fet de que els permeti parlar a tots 
dos, a més creu que la persona que ho ha demanat és qui més hauria de callar, perquè és la 
que més incompleix el ROM. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR   X  X X 

EN CONTRA X  X   

ABSTENCIONS         
 
 
  
 
 
1.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'UIPV,  PER LA MODIFICACIÓ DE 

L'ORDENANÇA FISCAL Nº 18 REGULADORA DEL SERVEI DE G ESTIÓ DE 
RESIDUS  PER REDUIR LA TAXA D'ESCOMBRARIES DE VACAR ISSES. 

 
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.s del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus 
i sòls contaminats, l'Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i 
tractament dels residus municipals. 
 
Atès, que la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de 
residus domèstics, constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents, 
recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de les 
activitats domèstiques.  
La recollida, transport i tractament de les restes vegetals, la recollida, transport i tractament 
dels residus generats en comerços i serveis, com a conseqüència d'activitats domèstiques. 
 
Atès, que el municipi de Vacarisses, té actualment en el seu terme una instal•lació de reciclatge 
de residus comarcal "l'Ecoparc", que a través d'un conveni, aporta uns ingressos anuals a les 
arques municipals que permeten poder mantenir la taxa congelada.   
 
Atès, que a partir del 24 de novembre de 2017, s'ha implantat a Vacarisses, un nou servei de 
recollida de residus "Porta a Porta"que també suposa una despesa afegida per als veïns per 
l'adquisició de bosses per la fracció orgànica, envasos, cartró, resta i vidre. 



Atès, que a llarg termini el "Porta a Porta" ha de comportar un estalvi en la d'espesa econòmica 
en el servei de recollida de residus per part de l'Ajuntament de Vacarisses. 
 
Atès, que la taxa d'escombraries l'any 2017, ha sofert un important augment passant dels 
48'28€ a 69'28€ fet que ha suposat un augment del 46% pels veïns/as del municipi, respecte 
als anys anteriors. 
 
Atès, que un grup de veïns afectats per aquest important augment de la taxa d'escombraries, 
van mobilitzar-se fent una recollida de signatures per l'increment desmesurat de la taxa en un 
46% on van presentar més de 1.000 signatures al registre de l’Ajuntament, per demanar la 
reducció de l'esmentada taxa dirigida a l'equip de Govern. 
 
Atès, que la diferencia d'ingressos que ha tingut l'Ajuntament en concepte de l'augment de la 
taxa aprovada l'any 2017, respecte a l'any anterior, ha estat de només 72.000€ 
 
Atès, que en el darrer exercici econòmic del 2016, l'Ajuntament, ha tingut un romanent liquid de 
tresoreria de 415.435,50€ i que per tant això permetia sobradament, no incrementar la taxa 
d'escombreries, com s'ha fet. 
 
Atès que en la disposició final d'aquesta ordenança, l’acord d’aprovació provisional de la 
modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària del 
27 d’octubre de 2016 i va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà "vigent mentre 
no s’acordi la modificació o derogació".  
 
Per tot l'anteriorment exposat el Grup Municipal d'UIPV, proposa al Ple de la corporació, 
l'adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.-   Modificar l'ordenança fiscal nº18, reguladora de la taxa de prestació del servei 

de gestió de residus, així com el seu text refós, aplicant la reducció de la taxa 
d'escombraries, passant de 69'28€ a 48'28 € per habitatge. 

 
SEGON.-  Que aquesta reducció de la taxa de prestació del servei de gestió de residus es 

faci efectiva durant l'exercici del 2018. 
 
TERCER.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l'e Tauler, a la pàgina 

Web i al Portal de Transparència de l'Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com els textos complerts de les modificacions, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  

 
QUART.-  Donar compte d'aquest acord a tots els veïns i veïnes, entitats i associacions de 

veïns de Vacarisses. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que, abans de començar a debatre, volen fer alguna 
modificació als acords, doncs segons els ha informat el Sr. Secretari el que demanen al segon 
punt de que la reducció de la taxa de prestació del servei de gestió de residus es faci efectiva 
durant l’exercici 2018, no és possible fer modificacions de taxes d’aquest exercici doncs la seva 
vigència és a partir del dia 1 de gener, i per tant demanaran que sigui efectiva a partir de 
l’exercici 2019. 
 
El Sr. Alcalde respon que li admet el canvi, però que de fet el que no haurien d’haver admès és 
la moció perquè no s’ajustava a llei, el que vol dir amb això és que d’errors en fa tothom. 
 
El Sr. Gibert diu que no estan acostumats a fer mocions a diari per tant, li agraeixen que l’ 



hagin deixat entrar i que el Secretari els hagi posat al corrent. 
 
A continuació el Sr. Gibert llegeix els atesos i acords de la moció i seguidament explica que, 
com tots saben, tenim l’Ecoparc, encara tenim l’abocador i pels números que s’acaben 
d’aprovar es preveuen més entrades de tones de l’ecoparc perquè els arriben residus de 
Girona, i la previsió d’ingressos és de 622.000 € entre l’ecoparc i els 95.000 € del vas de 
l’abocador. Segueix dient que hi ha hagut una moguda important de veïns de Vacarisses que 
han signat en contra d’aquesta pujada que consideren que no és justificada, bàsicament 
perquè han tingut i tenen una instal·lació de residus que els ha provocat durant molts anys i 
encara a dia d’avui, moltes molèsties, i és per tot això que consideren justificat demanar 
aquesta reducció. 
Per altra banda, el romanent líquid de tresoreria de 2017 és de 415.435 € i el “porta a porta” 
comporta despeses pels veïns per comprar les bosses, doncs no creu que l’ajuntament les doni 
per tota la vida, i per tant entén que els veïns estan gastant més diners dels que gastaven 
abans. 
Per acabar diu que la filosofia del seu partit, en tots els anys que ha governant, ha estat intentar 
no augmentar la taxa d’escombreries ,sobretot pel fet de la instal·lació, que és un fet diferencial 
de la resta de municipis, i ja saben que s’ha de pagar la taxa i el cost real del servei, però es 
tracta d’un tema de voluntat política que mentre que Vacarisses tingui sanejat el tema 
pressupostari s’ha d’intentar no apujar la taxa d’escombreries. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que ells hi votaran a favor. 
 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui avança que la votaran en contra, entre d’altres coses perquè 
consideren que es tracta d’una proposta oportunista, demagògica i populista,  té un alt grau de 
cinisme, perquè el portaveu d’U.I.P.V. amb tota aquesta exposició s’ha oblidat dels seus 
comentaris en una comissió informativa de la que han extret literalment el que va dir el Sr. 
Boada, per tal que la gent entengui que una cosa és el que es diu quan hi ha públic i l’altra el 
que es diu portes endins. Afegeix que el que ara llegirà no ho poden qüestionar perquè està 
extret literalment d’una acta i d’una acta que està aprovada, i per tant no s’ho ha inventat ningú. 
Explica que a la comissió informativa de Règim Interior de 19 d’octubre de 2016, d’aquesta 
legislatura, quan es va proposar que s’havia d’incrementar la taxa d’escombreries degut a que 
els costos eren d’1.000.000 € i el que es recaptava no arribava a 200.000 i per definició la taxa 
ha de donar cobertura al cost del servei o, almenys s’ha d’intentar al màxim, i va ser davant 
d’això que el Sr. Boada va dir “ encara s’hauria d’incrementar més, l’increment s’hauria d’haver 
fet abans per ajustar el cost”. 
 
Adreçant-se al Sr. Boada li diu que li agradaria que li expliqués perquè parlen d’un nou servei 
de recollida de residus, cosa que no és certa, doncs no es tracta d ‘un nou servei, sinó que es 
tracta d’un canvi de model i així tots ho han entès. Segueix dient que s’han explicat moltes 
vegades els costos econòmics d’aquest canvi de model que per una banda evidentment 
s’incrementen però després a mig termini es recuperaran ingressos perquè no seran 
penalitzats per no reciclar, doncs com ja sabien i s’ha confirmat amb les dades que els va 
donar la regidora de Medi Ambient, els efectes son immediats, es passa de reciclar un 30% a 
un 80 %. 
Afegeix que U.I.P.V. sempre han estat en contra d’aquesta proposta i fan un paper aquí davant 
i, quan no hi ha gent,  en fan un altre. D’altra banda, diu que els governs respectius d’esquerres 
que hi ha hagut al municipi, la legislatura 2007-2011 i aquesta actual, sempre els toca fer la 
feina bruta, doncs quan han incrementat alguna taxa o impost ells automàticament sempre hi 
han estat en contra però, a continuació, quan és U.I.P.V qui governa, no han baixat mai 
aquestes taxes que es negaven a que es pugessin, però no ho han fet mai.  
La Sra. Sánchez pregunta a U.I.P.V. que ,donat que al 2008 o 2009 quan ells van incrementar 
una mica el cost de la taxa d’escombraires i la quota del servei de l’aigua que era un regal i els 
van criticar tant,  perquè quan U.I.P.V. va governar a continuació no ho van abaixar,  i demana 
que els ho argumentin. 
Comenta que ells sempre els van criticar les seves polítiques pel que fa a les taxes i impostos, 



perquè amb els ingressos extraordinaris de l’abocador, durant molts anys, van mantenir una 
pressió fiscal molt baixa, una manera de fer política que els reportava molts beneficis i vots, 
però aquests diners que servien per eixugar els dèficits dels serveis no s’invertien en l’aigua, 
gran problema i prioritat del que la passada legislatura no se’n va parlar ni un sol dia més enllà 
del dia que ella va comentar que hi havia estudis que deien que el 2015 es quedarien sense 
aigua i, aleshores, es van començar a moure criticant-los i faltant-los el respecte. 
Diu que ells sempre van criticar el fet que subvencionar els dèficits de les taxes impedien fer 
inversions que eren molt necessàries, especialment en la xarxa de l’aigua i en la via pública, i 
en canvi ara U.I.P.V. critiquen que es destinin diners a la jardineria gruixuda que li convé i molt, 
doncs s’exigeix als propietaris que netegin les parcel·les quan l’ajuntament en té moltes per 
netejar,  i els diners han de servir per normalitzar aquestes coses. 
Per acabar diu que es tracta de demagògia, populisme i cinisme. 
 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que Movem votarà en contra d’aquesta moció i manifesta que la 
taxa ha de respondre al cost del servei i, per tant, sent un servei deficient, tot i que pugui haver-
hi beneficis pel retorn del “porta a porta”, seguirà sent deficient, doncs la taxa és insuficient 
comparant-la també amb la resta de la comarca. 
Afegeix que no li agrada que la moció integri i barregi d’un manera no neta el tema de la 
implantació del “porta a porta”, cosa que no fa pas cap favor al municipi, doncs com van 
informar en el darrer Ple els percentatges obtinguts de reciclatge son per felicitar a la població. 
A més, no es generen gaires incidents i la pedagogia s’està fent porta a porta o via telefònica, 
per tant, no veu quin interès tenen en barrejar taxa d’escombraries amb la implementació del 
“porta a porta”. Interès que es manifesta quan parlen de les signatures de moltes persones,  
que estan en contra de la taxa però no de la implementació del porta a porta. També diu que el 
fet de que publiquin una foto de l’àrea d’emergència el dia de Nadal , que és el dia de màxim 
consum i de regals, és un favor molt feble als grans beneficis que està reportant el sistema de 
“porta a porta”  i a la gran majoria de població que està corroborant i reciclant bé amb el nou 
sistema.  
Per acabar, diu que aquest estil de fer oposició no li agrada, doncs es poden rebatre les 
mesures que siguin més convenients o no però no barrejar malintencionadament unes coses 
amb altres. Diu que els beneficis del sistema “porta a porta” son immediats, i en aquests 
moments tenen una reducció en la facturació mensual de 12 a 13.000 € i,mediambientalment, 
com poden veure,el municipi està força net, el dia de Nadal es va concentrar tot en una àrea 
d’emergència però pregunta als grups de l’oposició si van fer alguna fotografia en altres festes 
d’altres anys i si van veure els 150 punts o més d’abocament que hi havia en un dia festiu 
d’aquest caire. Torna a dir que no entén aquesta manera que tenen d’actuar i que a més no és 
gaire ètica. 
Igual que ha dit la Sra.Sánchez diu que el “porta a porta” és un canvi de model, no un nou 
sistema de recollida,  i per tant han de parlar encertadament i fer consideracions encertades, 
doncs no entén que puguin anar a carregar-se un sistema que està funcionant molt bé gràcies 
a que la gran majoria de vacarissencs i vacarissenques estan apostant també per aquest 
sistema. 
Adreçant-se a Veïns per Vacarisses els diu que , tot i que estan a favor de la moció, no els ha 
arribat el raonament i, per tant, entén que comparteixen el contingut i li agradaria que es 
sentissin corresponsables de si aposten o no pel reciclatge.  
 
El Sr. Serna torna a dir que hi estan d’acord i per tant hi votaran a favor.  
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que també pensa que es tracta d’un acte de demagògia, doncs es 
volen apuntar 1000 signatures, que per cert no estan confirmades doncs ja els van explicar 
quin era el procediment, i veuen l’oportunitat de posar-se tota aquesta gent a favor, el que és 
un acte de demagògia i de irresponsabilitat com poques vegades ha vist en aquest ajuntament. 
Adreçant-se a l’oposició els pregunta perquè no van baixar la taxa a 0 quan ells governaven, si 
creien que tenien un greuge amb l’abocador i el CTR,. Afegeix que es tracta d’un acte 
d’irresponsabilitat, doncs els impostos serveixen per fer funcionar les coses, doncs els diners 
surten dels impostos. 



 
El Sr. Gibert li diu al Sr. Alcalde que ja ho saben això,  que han governant durant 20 anys. 
 
El Sr. Masana diu que no ho sembla que ho sàpiguen, doncs per una banda demanen que 
facin una nova àrea d’aparcament i per altra banda demanen que baixin els impostos . 
 
El Sr. Gibert diu que estan parlant d’una taxa, que no és el mateix. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ja ho sap que no ho és, però que no poden fer aquest discurs 
demagògic de baixar els impostos, d’un servei que costa gairebé 1.000.000 d’euros i en 
recapten 400.000 € , doncs amb aquests 600.000 € es podrien fer més polítiques socials, més 
polítiques culturals, mediambientals i fins i tot es podria equiparar, per exemple ,salaris entre 
homes i dones que estan desfasats en aquest ajuntament, amb salaris molt baixos, o posar 
alguna persona més a Serveis Socials, doncs els diners surten d’aquí, però ells fan demagògia 
barata fent veure que els impostos no serveixen de res.  
 
El Sr. Gibert diu que això no ho han dit. 
 
El Sr. Alcalde li respon que això és el que estan dient, i que a més la moció és una contradicció 
perquè per una banda demanen que rebaixem la taxa i per altra banda que si només es 
recapten 70.000 €, a part de estar mal estructurada. Afegeix que no recorda que mai ningú 
hagués demanat mai que s’abaixés cap taxa ni cap impost,  perquè en saben la importància, 
però en canvi ells en fan demagògia.  
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que la taxa d’escombraries comportava unes bonificacions per la 
gent que reciclés, per tant ara que tothom fa l’esforç de reciclar això hauria de canviar,  i és per 
això que li ho demanen. Afegeix que el que no entén és que amb el “porta a porta” la taxa que 
es paga al CTR sigui més elevada,  segons el que han pressupostat. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que en algun municipi s’ha pogut baixar la taxa perquè 
estaven al 100% de cobrir la despesa, però aquí estem a 600.000 €. 
 
El Sr. Boada diu que hi ha hagut una pujada de la taxa aquesta legislatura, quan s’ha canviat el 
sistema, per tant hi ha més ingressos, i no entén que a nivell pressupostari les despeses que 
paguem al CTR hagin pujat, tenint en compte que ara tot el que es recull anirà al reciclatge i la 
fracció resta és molt poca. 
Torna a dir que amb l’esforç que fa la gent per reciclar ells han cregut que era possible baixar la 
taxa, i que ells no l’haguessin pujat pas. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui, adreçant-se a la Sra. Fuster, li diu que no han barrejat conceptes a la 
moció, i al Sr. Alcalde, sobre el que ha dit de que està mal estructurada, li diu que fan el que 
poden perquè ells no son un partit com ell, que té molts assessors,  i no es dediquen a la 
política professionalment i els hi costa una mica estructurar mocions com aquesta. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que ell és una persona, no un partit, i que tot el que ell fa i  
escriu ho fa ell, no té assessors. 
 
El Sr. Gibert li respon que ell té al darrera Esquerra Republicana, que en té molts d’assessors, i 
en canvi ells no en tenen, ells mateixos son els assessors i per tant es probable que estigui mal 
estructurada, però els sembla que tothom l’entén i d’això és del que es tracta, que els veïns 
entenguin el que els polítics volen defensar.  
 
Per altra banda diu que no és que hagin volgut barrejar el tema del “porta a porta”, sinó que els 
sembla que és una part important el que ha dit de que el sistema suposa una despesa per les 
famílies, encara que sigui petita, i també el fet de l’estalvi econòmic que suposarà el “porta a 
porta” a l’ajuntament a la llarga. 
Afegeix que ells estan a favor del “porta a porta”, doncs sembla que ho dubtin, però no de la 



manera que ho han fet, i és per això que els van fer la consideració d’intentar fer les tres àrees 
d’emergència de més, doncs son conscients de la dispersió de Vacarisses. 
Diu que no ho han fet amb mala intenció, ni amb demagògia, doncs ells no son tan tergiversats, 
però si que els sembla que Vacarisses és un cas excepcional, perquè tenen una instal·lació de 
residus, i és per això que demanaven que no s’apugés, doncs saben que la gran majoria 
d’habitants de Vacarisses estan molestos per aquest fet, doncs la gent associa l’augment de la 
taxa amb el “porta a porta” i es pregunten com pot ser que, reciclant més, els apugin la taxa.  
 
La Sra. Fuster l’interromp i li diu que son els polítics els que fan associar això a la gent, doncs 
la taxa ja s’havia incrementat amb anterioritat. 
 
El Sr. Gibert diu que ja ho sap això, però la gent ho veu ara, que han imposat el “porta a porta”. 
 
La Sra. Fuster diu que això de que ara a la gent li costa més, no és cert, doncs les bosses fins 
ara les han regalat, i a més abans també es ficaven les escombraries en bosses. A més,  
només estan demanant que el que la gent ha de posar en bosses normatives és la orgànica, 
doncs el paper, vidre, es pot posar en bosses de rafia,  que els treballadors aboquen i les 
retornen, no estan incrementant el cost de cada persona en el funcionament diari i és molt més 
sostenible. 
Pel que fa a les àrees d’emergència diu que ,si realment estan a favor del reciclatge,  i ho estan 
convençuts i informats i assessorats al respecte, sabran que n’hi ha prou amb les àrees 
d’emergència que tenen, doncs n’hi ha dues, quan a molts municipis només n’hi ha una. 
Explica que les àrees d’emergència son precisament per fer un abocament en situació 
d’emergència, per exemple, gent de caps de setmana, que a més se’ls està facilitant que el 
dilluns deixin al cubell l’orgànica i els envasos i el mateix treballador que ho recull els fica el 
cubell dins de casa, i la gent ho demana, s’està fent i s’està normalitzant, doncs les incidències 
son molt poques, per tant, torna a dir que si aposten per aquest sistema ho han de fer de totes  
totes . 
Adreçant-se al Sr. Gibert li diu que això de que no ho fan amb mala intenció ho dubten, doncs 
els estan dient que si la gent té més despesa en bosses, etcètera. 
 
El Sr. Gibert li diu que si creu que a la gent encara li dura el paquet de bosses orgàniques. 
 
La Sra. Fuster diu que hi ha molta gent que ha anat a demanar-ne i els hi ha donat. 
 
El Sr. Gibert pregunta si això seguirà així. 
 
La Sra. Fuster respon que de moment sí, que tenen una persona que informa, tenen un telèfon 
operatiu i, com ja s’ha dit, si necessiten bosses poden venir a buscar-les. Afegeix que estan 
mirant com les poden aconseguir a baix pressupost i per això no poden dir que ara mateix això 
implica un cost per les famílies,  ni busquin punts negatius.   
 
Intervé la Sra. Ríos, qui vol aclarir que diferència impostos i taxes, doncs el Sr. Gibert ha dit 
que els impostos no es poden baixar i més aviat és al revés, doncs l’impost grava una situació 
personal del contribuent i és decisió política tocar els tipus o no, i  la taxa el que fa és cobrir el 
cost del servei, per tant és més fàcil baixar un impost que una taxa. 
 
Pel que fa al cànon del CTR, està pressupostat així perquè pel que té entès el retorn és per 
l’any que ve, és a posteriori.  
 
La Sra. Fuster corrobora que això és així.  
 
El Sr. Boada pregunta què entra al CTR de la recollida que estan fent ara. 
 
La Sra. Fuster diu que només entra la resta. 
 
La Sra. Ríos explica que el retorn econòmic és d’un any per l’altre. 



El Sr. Boada diu que per tant l’any que ve els tornaran molts diners i podran pagar la taxa. 
 
La Sra. Ríos segueix dient que, a banda d’aquestes dues consideracions, no els han contestat 
la pregunta que els han fet del perquè no van baixar els impostos i la taxa quan van tenir 
l’oportunitat en l’anterior legislatura. 
 
El Sr. Boada respon que ells els van mantenir tots perquè la situació econòmica del moment no 
era la mateixa que tenen ara. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, adreçant-se al Sr. Gibert,  li diu que quan vulgui li deixa un 
assessor d’Esquerra per tal que li faci entendre la necessitat dels impostos o taxes. 
 
El Sr. Boada diu que a Vacarisses no n’hi ha cap de taxa que cobreixi el servei. 
 
El Sr. Alcalde li respon que precisament aquest és el drama. 
 
El Sr. Gibert diu que hi ha un ex alcalde, que no fa gaires anys que ho era i era company del 
Sr. Masana ,que deia això és una qüestió de filosofia, el fet de no pujar les taxes, diu que es 
refereix a l’anterior alcalde socialista, i per tant ara ells diuen el mateix, doncs seria una manera 
de premiar als nostres veïns que durant molts anys han estat perjudicats per l’abocador i ara 
per l’Ecoparc. 
 
El Sr. Alcalde diu que, com ha comentat la Sra. Ríos, la qüestió de filosofia podria ser l’impost, 
però no la taxa, perquè s’ha d’anar a cobrir el cost del servei. 
 
El Sr. Gibert diu que això és així, però que U.I.P.V. creu que el cas de Vacarisses és 
excepcional, perquè han tingut durant molts anys l’abocador i ara l’Ecoparc, i es tracta de 
voluntat política. 
 
El Sr. Alcalde li torna a dir al Sr. Gibert que això d’oferir-li un assessor li ha dit de veritat. 
 
El Sr. Gibert diu que no cal, que sense assessors també fan les mocions, encara que no les 
facin tant bé com ells. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que la taxa ha de cobrir el servei i no s’està cobrint. 
 
El Sr. Gibert diu que la decisió és política, i no demagògia, doncs si ells estiguessin governant 
no haguessin pujat la taxa. 
 
El Sr. Alcalde li diu que la pregunta és si l’haguessin abaixat per filosofia i decisió política. 
 
 
Es sotmet a votació i NO s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
  
 

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

A FAVOR  x  x   

EN CONTRA  x  x x 

ABSTENCIONS         
 
 
 
 
 



1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M I MV-E, INSTANT EL 
GOVERN DE LA GENERALITAT A RESOLDRE AMB CARÀCTER GE NERAL ELS 
COMPROMISOS ADQUIRITS PER AL COFINANÇAMENT DE LES E SCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS 

 
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d’una iniciativa legislativa 
popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública. Aquesta llei tenia la 
intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real i reforçar la 
idea que l’educació en la petita infància, entre el naixement i els 3 anys era clau pel bon 
desenvolupament de les persones. 
 
A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a part de 
l’educació Infantil amb un objectiu molt clar : 
 
“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants 
durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar 
els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural….L’etapa 
d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els 
tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat… 
Durant l’educació infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives 
específiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels 
alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a llurs característiques singulars….” (Article 
56). 
 
El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les 
característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments 
per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Això va permetre 
que a comarques i ciutats de la demarcació de Barcelona amb molta població infantil entre els 
0 i 3 anys incrementessin l’oferta. En aquest sentit, el 19 de novembre de 2010 es va signar un 
Acord Marc entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM, referent al finançament del 
sosteniment de les places públiques de les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals 
i s’establia una aportació de la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-2011. L’acord 
preveia que el cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera similar entre les 
famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la qual cosa 1/3 del cost havia 
d’estar finançat per la Generalitat: 1800€. Segons aquests acords la Generalitat havia de 
finançar amb 1800€ el curs 2011/12. No ho va fer i es va plantejar anar passant de 1800€ a 
1600€ fins a 1300€, i el 2012 es va amenaçar amb 1000€ per acabar en els 875€. 
 
A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a ser una 
suplència espontània de les Diputacions, en especial la de Barcelona ja que és la demarcació 
amb major nombre de places 0-3. L’import total de les aportacions de la Diputació de Barcelona 
per Escoles Bressoles va creixent de 2012 a 2017 i se situa poc a poc en més de 20 milions 
d'euros que inclouen a algunes subvencions a escoles bressol privades i beques menjador. Cal 
no oblidar que aquests ja eren recursos adreçats als  municipis perquè surten de projectes i 
programes de suport al món local que es deixen de fer.  
 
En aquest context els ens locals van optar per internalitzar el cost que va deixar de cobrir la 
Generalitat, traspassar-ne una part a les famílies en forma d’increment de quotes i, en alguns 
casos, compensar-ho amb la introducció de sistemes de tarifació social o bonificacions en 
funció de la renda familiar. 
 
El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu contra la 
Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per recuperar el recursos pactats el 2005 i 
el 2010 i percebre els imports corresponents de les anualitats de 2012, 2013, 2014 (cursos 
escolars 2011-12, 2012-13, 2013-2014).  
 



Fruït del procés de prova d’aquesta demanada col·lectiva, la Generalitat de Catalunya va fer 
arribar, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, un certificat 
sobre el destí de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçada al 
pagament dels convenis d’escoles bressol municipals de 2012, 2013 i 2014. L’argument del 
Departament va ser: “la necessitat transferir l’import de la partida (D/4600007/421A) de 
funcionament de llars d’infants municipals a d’altres partides del pressupost per al pagament 
d’actuacions prioritàries del Departament”. L’any 2012 es van transferir 42.759.435,99 € pel 
pagament de la nòmina delegada dels Concerts Educatius i 39.000.000€ l’any 2014. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó als ajuntaments 
de Cornellà, L’Hospitalet i Esplugues que van practicar una actuació judicial individualitzada en 
el contenciós plantejat contra la Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles 
bressol, sentència que s’estendrà amb seguretat als altres ens locals inclosos a la demanda 
col·lectiva, i que obligarà la Generalitat a abonar als ajuntaments les quantitats deixades de 
percebre per al sosteniment de les llars d’infants municipals. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha incomplert l’Acord Marc de 19 de novembre de 
2010 i ha suplert l’acció de govern –obligada a la subvenció- amb fórmules arbitràries, com per 
exemple convenis bilaterals amb determinats ens locals que han vingut a substituir la via del 
conveni o acord marc per altres vies de finançament intervingudes per les Diputacions que han 
assumit parcialment l’auxili necessari, en defecte del titular de la competència i l’obligació. 
 
Atesa l’obligació de subvencionar i de comptar amb l’instrument de fixació econòmica (el 
Conveni o Acord marc), regularitzant el compliment homogeni al territori, les subvencions 
previstes, els terminis de pagament i el compliment de l’obligació, comprometent partides 
pressupostàries concretes amb habilitació de fons suficients  
 
 
Els Grups Municipals d’ ERC-AM i MV-E de l’Ajuntament de Vacarisses proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Instar el nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb 

caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles 
bressol municipals i que s’incorpori al proper pressupost de 2018 les 
consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la 
regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les 
administracions locals des del curs 2012-2013. 

SEGON.-  Reiterar la demanda al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, 
d’elaboració d’una nova proposta de corresponsabilització de costos i de 
sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de 
titularitat municipal, per al proper curs, que inclogui el compliment de la Llei 
5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de 
llars d’infants d’iniciativa social. 

TERCER.-  Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es 
constitueixi, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als ens locals de la 
demarcació de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya.  

Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que, des del 2012, el finançament de les escoles 
bressol corresponia com a titular i competència a la Generalitat de Catalunya. Però el 2015 ens 
van deixar de pagar definitivament i, per tant, es van incomplir els convenis que hi havia amb 
les administracions locals. 



Segueix dient que una tercera part havia de ser coberta per la Generalitat, i sobre un cost de 
5.400 € per nen/a i curs, la Generalitat s’havia de fer càrrec d’uns 1.800 € i, davant d’aquest 
incompliment, la Diputació de manera subsidiària ho va anar assumint, però repercutint 
finalment el cost a les pròpies famílies. Afegeix que, fruit de tot això, hi van haver algunes 
demandes d’alguns ajuntaments que han culminat amb algunes sentències que han confirmat  
que realment s’ha produït un incompliment per part del Departament d’Ensenyament. 
A continuació la regidora llegeix els acords de la moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que hi estan completament d’acord, doncs és un tema que 
ja fa anys que s’arrossega, i aconsella al Sr. Alcalde que demani als seus assessors a veure si 
son capaços de tirar-ho endavant. 
 
El Sr. Alcalde li respon que això no ho fan els assessors, sinó els polítics, els assessors 
assessoren i son els polítics els que amb el seu vot fan les lleis, el que en diuen poder 
legislatiu, i pregunta al Sr. Serna si coneix la diferència amb l’executiu. 
 
El Sr. Serna diu que ara no hi ha polítics, ni Generalitat, ni tan sols president. 
 
El Sr. Alcalde diu que fins hi tot en temps de Franco hi havia polítics, diu que aquests hi son, i 
no té res a veure amb si hi ha govern o no, i que de fet allà mateix n’hi hauria d’haver 13. 
 
El Sr. Serna diu que hi son els polítics, però no tenen poder per tirar-ho endavant, només per 
aprovar la moció. 
 
La Sra. Fuster diu que ja és prou important que per part de tots els ajuntaments es faci força i 
que, un cop constituït el govern de la Generalitat, aquest tema estigui sobre la taula, perquè de 
forma generalitzada s’intenti resoldre, cosa que ella creu que no hi haurà més remei.  
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que el PSC subscriu totalment la moció, saben que els 
ajuntaments i les famílies han estat els grans perjudicats d’aquesta falta de govern i 
d’implicació. Afegeix que la sensació que han tingut els socialistes en aquest sentit és que el 
govern els ha abandonat, i és per això que desitgen que es constitueixi el nou govern el més 
aviat possible i es tornin a fer polítiques socials, que és el que necessiten els ciutadans. 
 
El Sr. Boada es queixa de que han intervingut les dues regidores socialistes. 
 
El Sr. Alcalde li respon que si és per dir coses diferents no hi ha problema. 
 
El Sr. Boada diu que ells, per molt que instin a la Generalitat, perdran els quatre anys que 
podrien reclamar a no ser que reclamin judicialment i la sentència surti que han de pagar. 
Aclareix que, a Vacarisses, quan l’aportació de la Generalitat va passar de 1.800 € a 600 €, ho 
va assumir l’ajuntament, no les famílies. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que van tenir la gran desgràcia de patir aquestes retallades del 
govern de la Generalitat, i el que pensa és que tots els ajuntaments haurien d’haver denunciat 
la situació als tribunals, doncs el que va fer la Generalitat va ser enganyar a tots els municipis, 
doncs existia un conveni que establia que la subvenció seria de 1.800 € per plaça i els 
ajuntaments van patir molt i van haver d’adaptar la tarifació social, que la van implantar ells, tot 
i ser molt criticats, i amb el temps s’ha demostrat que va ser un èxit, perquè encara l’estant 
mantenint i en això felicita a la regidora d’Ensenyament.  
Segueix dient que la moció és molt “light” perquè instem al nou govern de la Generalitat, quan 
el que s’hauria de fer a través de l’ Associació de Municipis i la Federació Catalana de 
Municipis és instar a que tots el municipis denunciïn a la Generalitat per l’incompliment flagrant 
que van fer, doncs és un tema de voluntat política del nou govern, que ja veurem si n’hi ha. 
 
Per acabar, diu que hi votaran a favor, però creuen que haurien d’anar molt més enllà, i tenint 
el poder que té Esquerra, que formarà part del govern de la Generalitat, haurien d’apretar molt. 



Afegeix que aquest incompliment va fer molt mal a les escoles bressol i a les de música, tot i 
que no se’n parla, doncs moltes van haver de tancar i fer uns ajustos molt grans, i els que van 
haver d’assumir les deficiències van ser els ajuntaments i, directa o indirectament, el poble. 
 
El Sr. Alcalde diu que a vegades això de ser d’un partit va bé, i ell com a vicepresident de la 
Federació de Municipis sap que s’hi està treballant. 

El Sr. Boada torna a dir que la proposta és molt fluixa i que això ho perdran. 

Intervé la Sra. Fuster qui diu que ella vol afegir que aquesta petició no enerva la possibilitat  de 
que es pugui efectuar una reclamació , un cop vegin la voluntat del nou govern. 

El Sr. Alcalde diu que les entitats municipalistes ja hi estan treballant, almenys la Federació, i 
quan es constitueixi el govern serà de les primeres reivindicacions que es faran. 

Es sotmet a votació 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         

 

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

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 18 I 27 DE DESEMBRE DE 2017 I EL 8 I 15 
DE GENER DE 2018. 

 
            Es dona compte de les actes de les juntes de govern celebrades des de l’última sessió 

plenària ordinària, de les quals s’ha fet entrega 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 383/2017, de 21/12/2017, al 390/2017, 
de 28/12/2017, i de l’1/2018, de 08/01/2018, al 24/2018, de 16/01/2018), (Serveis 
Municipals, de l’1/2018, de 09/01/2018, al 4/2018, de 15/01/2018), (Sanitat i Consum, 
de l’1/2018, de 09/01/2018, al 10/2018, de 16/01/2018), (Urbanisme, del 107/2017, de 
28/12/2017, al 108/2017, de 28/12/2017, i l’1/2018, de 08/01/2018), (Industria, 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, de l’11/2017, de 20/12/2017, al 12/2017, de 
22/12/2017), (Educació, de l’1/2018, de 15/01/2018, al 2/2018, de 16/01/2018), (Acció 
Social, Cooperació i Solidaritat, del 81/2017, de 27/12/2017, al 83/2017, de 28/12/2017, 
i de l’1/2018, de 2/01/2018, al 5/2018, de 9/01/2018), (Cultura, Festes i Patrimoni, el 



42/2017, de 19/12/2017), (Mobilitat Territorial, de l’1/2018, de 8/01/2018), 
(Comunicació, l’1/2018, de 2/01/2018), (Recursos Humans i Organització 
Administrativa, de l’1/2018, de 2/01/2018, al 2/2018, de 2/01/2018). 

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

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DE LA REFOSA EN UN TEXT ÚNIC DE  L’ACORD SOBRE 

CONDICIONS ECONÒMIQUES, SOCIALS I DE TREBALL DELS F UNCIONARIS/ES 
DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, I DEL CONVENI COL.LE CTIU APLICABLE 
AL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE VA CARISSES, PER 
AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 26 D’OCTUBRE DE 2017 I FINS EL 31 DE 
DESEMBRE DE 2021, SUBSTITUINT ELS TERMES FUNCIONARI S/RIES I 
PERSONAL LABORAL PEL D’EMPLEAT PÚBLIC. 

 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a les dades d’atur del mes de desembre, diu que 
han trobat feina 5 persones que estaven desocupades, que la variació mensual és de l’1,6 % i 
la interanual del 18,5 %, que com ja ha dit altres vegades, a part de Gallifa, Vacarisses és el 
municipi on més ha baixat. Afegeix que per primera vegada baixen per sota de la mitjana de la 
comarca, el que és molt positiu i, com sempre, felicita a les tècniques de la Borsa de Treball per 
la seva feina ,perquè molts dels llocs de treball que es troben és a través de la borsa.  
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Garrido qui, en relació a la passera,  diu que en una reunió amb l’alcalde  
van tornar a proposar el que ja havien demanat amb una moció que es va aprovar sobre la 
passarel·la de Can Serra , i que també els van proposar que es faci un estudi o avant projecte 
per provocar que la Generalitat reaccioni i construeixi la passera,  doncs es posen en perill 
vides humanes diàriament. Segueix dient que l’alcalde els va respondre que ho tornarien a 
demanar però que els dirien que no, i que el que han de fer no és demanar, sinó exigir que es 
faci. 
Explica que l’alcalde els va dir que segons la Generalitat hi ha molt poca distància per anar a 
creuar pel pont que ja està fet, en canvi a Castellgalí la distància és d’uns 100 metres i a 
Vacarisses des del Moreno fins al pont hi ha uns 300 metres. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la C-58 té una àrea d’afectació de 25 metres en la que no s’hi pot 
construir, per això no s’hi pot fer el que vulguin. Afegeix que la de Castellgalí té almenys 30 
anys, i que el que poden fer és anar plegats a Carreteres i exigir-ho plegats, d’aquesta manera 
potser els escolten, tot i que torna a dir que pensa que tenen poques possibilitats i, per tant, 
han de ser realistes, doncs ja els ho van dir una vegada amb l’argument de que a 200 metres hi 
ha un altre pont. 
 
El Sr. Garrido diu que a Castellgalí no es compleix aquesta normativa. 
 
El Sr. Alcalde diu que al ell li sembla rellevant el que ha dit de la data de construcció. 
 
El Sr. Garrido diu que per l’estructura de la passarel·la no sembla que tingui 30 anys. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ho preguntaran. 
 



El Sr. Garrido diu que el pas d’home que va deixar la Generalitat per creuar el fan servir nens, 
avis, gent carregada.... 
 
El Sr. Alcalde diu que el que haurien de fer és no creuar per allà. 
 
El Sr. Garrido diu que no entén que s’hagi fet aquest pas, igual que a la benzinera, si no es pot 
utilitzar. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ho preguntarà a la Generalitat. 
 
El Sr. Garrido diu que és la Generalitat la que està permetent que hi passi gent. 
 
En relació a l’ampliació del CAP, el Sr. Garrido diu que tampoc s’ha demanat a la Generalitat 
poder fer-ho i es farà, i torna a dir que al pas de Can Serra es tracta del perill de vides 
humanes. 
 
El Sr. Alcalde diu que ningú li està dient que no es vulgui fer. Explica que es va anar a 
Carreteres a demanar-ho i els van dir que no.  Afegeix que coneix el problema, però hi ha una 
normativa que no se la poden saltar, no poden construir sense el permís de la Generalitat, i la 
Generalitat considera que allà no hi ha d’anar cap pas perquè n’hi ha un altre 100 metres més 
amunt. 
 
El Sr. Garrido diu que el pas d’home que es va fer va ser per tal que la gent pogués creuar,  i 
per després prohibir-ho. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ells no manen a la Generalitat, 
però Esquerra si.  
 
El Sr. Alcalde li diu que ara mateix a la Generalitat mana el 155, per tant si vol li pot demanar a 
algun Ministre, que també és Conseller. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui, adreçant-se a la regidora de mobilitat, li pregunta com estan les 
gestions que es van iniciar cap a l’abril de 2017 sobre la freqüència de pas dels trens de Renfe 
a les hores punta. 
 
La Sra. Fuster respon que no li consta cap novetat, però ho preguntarà. 
 
Per altra banda ,adreçant-se al Regidor de Serveis Municipals, li pregunta sobre les gestions 
del soterrament del telèfon a Torreblanca II i al Palà. 
 
Per acabar demana, igual que ja va fer en l’anterior ple,  que es fixi una data de reunió amb els 
veïns del Ventaiol. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui, en relació al soterrament, diu que tenen pendent programar una visita 
amb Telefònica,  que la volen tenir en breu però no l’han programat. 
 
Pel que fa a la data amb els veïns del Ventaiol, el Sr. Alcalde respon que estava pendent 
d’aprovar el pressupost per fixar la data, tal com es va comprometre. 
 
El Sr. Boada comenta que, a la carretera d’Olesa cantonada amb el carrer del Cingle ,hi ha un 
mur apuntalat des de fa tres anys ,i per tan, , vol saber si estan pagant taxa per ocupació de via 
pública, doncs ocupen tota la via pública amb els puntals, a part del perill que suposen les 
varilles que hi ha al terra. 
 
Per altra banda diu que el pavelló està ple de publicitat i de pintades. 
 
El Sr. Alcalde diu que pel que fa a les pintades les van traient a mesura que es produeixen. 
 



En relació a les àrees d’aportació, el Sr. Boada pregunta si s’hi estan deixant impropis, i si no 
és així, si la gent fa els deures, no entén que no en vulguin posar més. Explica que cada 
municipi té un territori i una dispersió diferent,  i que el que ells demanen només és facilitar, per 
exemple als Caus. 
 
La Sra. Fuster li respon que als Caus estan encantats amb el sistema, doncs precisament era 
un problema anar fins al contenidor. 
 
El Sr. Baoda diu que no tothom dels Caus està content,  i que quan facin una enquesta sabran 
els problemes que hi ha. 
 
La Sra. Fuster diu que no hi ha més facilitat que llençar les escombraries a la porta de casa. 
 
El Sr. Boada diu que hi ha un 20% de veïns que no estan empadronats i que no hi viuen. 
 
La Sra. Fuster diu que, com ha comentat abans, la gent que ve els caps de setmana pot deixar 
els envasos i l’orgànica , i fins i tot estan valorant que es puguin deixar les altres fraccions al 
cubell. 
 
El Sr. Boada diu que això ho haurien d’informar. 
 
La Sra. Fuster diu que és una de les coses que estan valorant en aquests dos mesos que 
porten d’implantació. 
 
El Sr. Boada torna a dir que, si a les àrees d’aportació la gent ho està fent bé, en podrien posar 
alguna més. 
 
La Sra. Fuster li pregunta quin problema vol resoldre. 
 
El Sr. Boada diu que és per facilitar als que no poden tirar totes les fraccions el dilluns, però 
que ja està clar que ells no ho creuen necessari. 
 
La Sra. Fuster respon que els resultats son absolutament satisfactoris i això és el que valoren, 
tot i que el proper mes els treballadors començaran a portar les pistoles lectores i tindran 
moltes més dades, amb les que podran fer més valoracions.  
 
El Sr. Boada torna a insistir en que haurien de fer més àrees tenint en compte que la gent no hi 
deixa impropis. 
 
La Sra. Fuster li diu que ell només mira el reciclatge que es fa bé a les àrees d’aportació i no 
mira com s’està fent de bé el “porta a porta”, que és la gran majoria. 
 
El Sr. Boada diu que hi ha gent que s’emporta les escombraries, i així els ho han dit, per tant no 
costaria tant posar 4 contenidors i que no haguessin d’emportar-s’ho.  
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que uns veïns del Raval del Bonaire que no viuen tota 
la setmana a Vacarisses van anar a casa seva a demanar-li que exposés la seva queixa al ple. 
Li van dir que el camí d’accés al Raval del Bonaire està en condicions molt dolentes i que 
havien fet una instància a l’octubre i que no en tenien cap resposta, per tant el que demana el 
Sr. Llorens és que se’ls doni resposta. 
Per altra banda, explica que ha rebut per whatsapp uns correus d’una persona que s’adreça a 
la Policia el dia 19 de setembre de 2017 i llegeix literalment: 
 
“ Bona tarda, 
Em dic Andrea, visc a La Creu, i fa més d’un mes que hi ha un cotxe aparcat al meu carrer, 
carrer de l’Est, un carrer petit, sense sortida i poc transitat. No és cap cotxe que haguem vist 
habitualment per la zona, a més em costa de creure que l’aparquessin pensant que el deixarien 



al mateix lloc durant tant temps, té una finestra mig oberta i no està ben posat al lloc 
d’aparcament.” 
  
 
 El Sr. Llorens diu que a l’escrit posa l’adreça exacta, però ell no la diu. 
Segueix dient que aquesta senyora va obtenir resposta immediata, doncs el dia següent li 
responen: 
 
 “ Ho traspasso al Sergent per tal que els agents ho gestionin”. 
 
Però dos mesos després hi ha un altre correu que diu: 
 
“ ja fa dos mesos que el cotxe segueix al mateix lloc , ningú l’ha mogut i la meva pregunta és 
quan de temps pot passar el cotxe immòbil al carrer? Dos mesos no s’hauria de considerar com 
a cotxe abandonat?. 
Per acabar diu que avui ha parlat amb l’Andrea i li ha dit que cinc mesos més tard el cotxe 
segueix allà, per tant demana al Sr. Alcalde si hi poden fer alguna cosa. 
 
 
El Sr. Alcalde respon que sí i agraeix que li ho hagi comentat. 
 
El Sr. Llorens diu que la senyora també li ha explicat que a través d’un veí de l’entorn ha 
aconseguit esbrinar qui és el propietari, que es tracta d’un veí de la zona, però probablement el 
vehicle tingui algun problema i per això està allà. 
 
El Sr. Alcalde explica que quan es detecta un cas com aquest, després d’un cert temps 
s’intenta localitzar el propietari, després se li posa l’enganxina i, finalment, si no respon, 
s’acaba retirant.  
 
El Sr. Martí diu que si la Policia necessita alguna dada del propietari que li demanin. 
 
 
Essent les 22 hores i vint-i-quatre 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 
 
 
 
 
 
 


