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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 28 DE JUNY 
DE 2018 
 
 
Vacarisses, 28 de juny 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 per la Secretària accidental Jorgina Torrella i Ubach,  qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA  
 
1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 

2018. 

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la sessió.  

 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
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1.2.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADA NA DE CREACIÓ DEL CONSELL 
DE VILA DE VACARISSES I D’APROVACIÓ INICIAL DEL SEU  REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT. 

 
L’Ajuntament de Vacarisses va apostar per iniciar un procés deliberatiu que servís per a definir la 
creació d’un òrgan permanent de caràcter territorial (Consell de Vila), que permeti millorar els canals de 
participació i relació dels ciutadans i ciutadanes en els afers municipals. La intenció rau en promoure i 
canalitzar un espai de reflexió conjunta entorn als diferents temes que afecten la vida quotidiana del 
municipi en general i de les diferents zones i nuclis habitats en particular, fent així possible una major 
corresponsabilització de la ciutadania en els afers públics de la vila. 
 
Es parteix de la voluntat de crear un òrgan participatiu que funcioni com un instrument per a facilitar la 
màxima informació sobre activitats, serveis, polítiques i accions municipals. Es pretén doncs, dissenyar 
una eina que permeti informar, donar resposta i consultar les opinions i demandes ciutadanes que es 
formulin relacionades amb el territori, i amb els projectes que des del consistori s’estiguin duent a terme, 
decidir actuacions conjuntes i prendre decisions de manera consensuada, tractar temes pròxims, fer 
pedagogia de poble, etc. 
 
Atès que la intenció rau doncs, en crear un espai comú que aglutini diferents sectors socials de la vila de 
Vacarisses (societat civil organitzada i no organitzada) amb l’objectiu de tractar i incidir en la valoració i 
presa de decisió en temes municipals que afecten al conjunt de veïns i veïnes de totes i cadascuna de 
les zones de la Vila, tot superant el corporativisme que de forma natural, desenvolupa cada entitat i líder 
d’opinió pel seu compte en la defensa dels seus legítims interessos sectorials i/o específics. 
 
Vist que l’article  24 del Reglament de Participació Ciutadana, preveu la creació d’ El Consell de Vila, 
com a òrgan de participació en el qual representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics 
i tècnics municipals els assumptes públics de la vila.  
 
Vist que els òrgans municipals complementaris tenen empara a l’article 130 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com als article 62 i 63 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès que en la creació d’aquest òrgan de participació es fa necessari disposar d’un reglament que reguli els 
seu règim de funcionament. 
 
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  atribueix als municipis la 
potestat reglamentària en l’àmbit de les seves competències. 
 
L’aprovació del reglament ha de tramitar-se d'acord amb el previst a l'article 178 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,  i 
articles 63 a 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), l’ article 10  de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Conforme l’article 61.2 del ROAS ,  per part d’una comissió d’estudi,  creada mitjançant Resolució del 
regidor de Participació Ciutadana núm. 4/2018, de 26 d’abril, fou formulat en data 14 de maig de 2018 
l’avantprojecte de reglament de funcionament del Consell de Vila. 
 
L’aprovació de les ordenances/reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  
reguladora de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances/reglaments locals, així com les seves modificacions,  
n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la submissió a informació pública de l’expedient,  i la seva 
l’aprovació definitiva, i es requereix el vot de la majoria simple , amb la publicació posterior del text 
íntegre de la modificació de l’ordenança/reglament. 
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Tanmateix, en compliment de l’article 10.1.a)  de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern, la versió en el format originari del Reglament, una vegada aprovat 
definitivament, es farà pública al Portal de la Transparència. 
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les 
ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte 
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient (i 
d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
 
Vist que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 20 de juny de 2018,  va 
dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.-  Crear el Consell de Vila de Vacarisses, com a òrgan complementari municipal de 

participació sectorial. 
 
 
“Reglament de funcionament del Consell de Vila  
Preàmbul i exposició de motius  
Aquest reglament és el resultat de l’aposta que l’Ajuntament de Vacarisses fa per a la millora de la 
participació ciutadana dels veïns i veïnes del municipi, així com pel foment de la democràcia 
participativa. Una aposta compartida i treballada amb la ciutadania, protagonista del repte que en aquest 
moment s’endega. 
En els nostres dies els municipis necessiten d’una gestió compartida, gestió a mans de l’equip de 
govern com a resultat dels mecanismes de la democràcia representativa, però també a mans de la 
ciutadania, imprescindible per copsar tot el ventall de punts de vista existents en el context municipal, 
per poder comptar amb governs municipals cada dia més relacionals i propers i donar respostes cada 
dia més ajustades a les demandes de veïns i veïnes. 
El Consell de Vila és doncs un pas més vers l’increment de la implicació dels ciutadans i ciutadanes en 
els afers públics. 
 
 
Títol I.- Definició i principis  
 
Article 1. Definició i principis  
 
Definició  
El Consell de Vila és un espai d’utilitat per a intervenir en la presa de decisions, amb l’ampliació de la 
informació i els punts de vista de que disposa l’equip de govern.  
El Consell de Vila és un espai útil també per canalitzar l’opinió ciutadana, amb l’objectiu de construir 
poble i ciutadania i reduir la distància existent entre govern i ciutadania i viceversa. 
El Consell de Vila és un espai on tothom hi pot dir la seva, on es recullen les diferents opinions. Un 
òrgan que detecta i treballa el que preocupa a la ciutadania, i en fa trasllat a l’equip de govern i al 
consistori.  
 
Principis  
El Consell de Vila es regeix per una sèrie de principis ètics i morals que han de garantir el seu bon 
funcionament, així com preservar l’honorabilitat de les persones que hi participen i del propi òrgan. 
- El Consell de Vila és un espai de construcció col·lectiva en el qual no hi tenen lloc els interessos 

exclusivament particulars.  
- El Consell de Vila és un espai en el que prima el respecte a les persones, i també les seves 

opinions. 
- El Consell de Vila és un espai de participació. Una participació informada i constructiva, no 

compatible amb dogmatismes o asseveracions no justificades. 
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- El Consell de Vila requereix de voluntat política, d’altra manera el Consell de Vila perd la seva 
raó de ser. 

- Per al bon funcionament del Consell de Vila cal garantir processos àgils, clars i transparents, 
amb terminis definits i resultats visibles. 

- Les decisions que es prenen en el Consell de Vila han de ser escoltades, considerades i sempre 
en la mesura del possible aplicades.  

- El Consell de Vila treballarà per assolir el consens, la forma més desitjable de prendre 
decisions. Només si aquest no és possible s’optarà pel sistema de votacions. Donat  el cas, la o 
les votacions que calgui portar a terme seran proposades per la Comissió Permanent. 

- La comunicació ha de ser fluïda i absolutament transparent. Cal un retorn meticulós per part de 
l’Ajuntament, així com un seguiment per ambdues parts de les decisions preses i la seva 
aplicació. 

 
 
Article 2. Àmbit territorial  
L’àmbit territorial i material del Consell de Vila de Vacarisses es cenyeix al terme municipal i a les 
competències locals del municipi. Aquesta delimitació no invalida la possibilitat que el Consell de Vila 
pugui treballar i incidir, en la mesura del possible, en aspectes que vagin més enllà.  
 
Article 3. Normativa  
El que disposa aquest Reglament és sense perjudici del que disposa la Normativa Municipal,  
Comunitària, Estatal i Autonòmica respecte a la participació ciutadana en el govern municipal, així com 
la reguladora dels drets i deures dels ciutadans i ciutadanes. 
 
 
Títol II.- Funcions i atribucions del Consell de Vi la 
 
Article 4.  Capacitat   
- El Consell de Vila no ha de suplir als regidors i regidores que han estat escollits 
democràticament. Malgrat tot, és imprescindible que les opinions del Consell de Vila es tinguin en 
compte i es considerin; d’altra manera l’òrgan perd tota mena de sentit.  
- Quan es tracti de temes que l’equip de govern ha estudiat prèviament, i sobre els quals ha 
definit una sèrie d’opcions i decideixi sotmetre a deliberació del Consell, la proposta del Consell de Vila 
ha de poder ser vinculant per l’equip de govern, per tal que aquest adopti o proposi a l’òrgan competent 
els acords que siguin adients, sempre que es faci referència a alguna de les opcions proposades. Tot i 
això no es tanca la possibilitat de recomanar una nova opció a valorar per l’equip de govern. 
També pot ser vinculant en aquells casos en què, per motius diversos, l’equip de govern ho consideri 
d’inici. 
En el cas que es tracti de temes oberts, el document descriptiu o decisió que derivi del treball del 
Consell de Vila ha de marcar el treball tècnic i polític del consistori. Alhora l’equip de govern resta obligat 
a fer un correcte retorn del resultat de l’anàlisi tècnica, de l’anàlisi política, i dels motius que justifiquen la 
decisió presa. És clar que el retorn pot servir també per tornar a traspassar el debat al Consell de Vila i 
seguir treballant el tema en qüestió. 
 
Article 5.  Agenda i limitacions  
Malgrat que és l’equip de govern qui principalment ha de marcar els temes de treball del Consell de Vila, 
el propi òrgan també ha tenir la suficient autonomia com per poder proposar i treballar temes que es 
considerin d’interès. 
- L’única limitació és la correcta aplicació de la normativa i la legislació vigents, doncs cal garantir 
que les decisions que es prenen al Consell de Vila siguin factibles legalment. 
En els casos que existeixin dubtes o entrebancs legals el Consell de Vila ha de poder sol·licitar 
assessorament a qui consideri o correspongui. 
El respecte a la legalitat i la protecció podran ser doncs impediment a l’hora de desenvolupar temes de 
l’agenda del Consell de Vila. 
- El retorn derivat del treball tècnic o polític dels temes en qüestió ha d’aclarir o detallar aquells 

aspectes legals que impedeixen prendre determinades decisions. 
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Article 6.  Acords   
Els acords o resolucions del Consell de Vila s’adoptaran sempre que sigui possible per consens. Alhora 
cal tenir en compte que en la majoria de les ocasions l’objectiu del Consell no serà arribar a conclusions 
definitives, sinó presentar al consistori tots els punts de vista recollits, així com les reflexions al respecte, 
amb l’objectiu que aquest disposi de tota la informació necessària per prendre decisions. Per tant els 
documents que redacti el Consell seran bàsicament descriptius.  
A l’hora de prendre una decisió, i si el consens no és possible, els acords es prendran per majoria 
simple, i se’n faran constar els vots particulars si es considera oportú. 
La modificació del propi reglament estarà subjecte a l’aprovació del propi Consell de Vila i de l’equip de 
govern i es portarà a votació al Ple Municipal. 
El Consell de Vila en plenari estarà format vàlidament per aquelles persones assistents a la sessió 
segons convocatòria ordinària. 
 
Article 7.  Regularitat  
Les sessions del Consell de Vila en plenari es celebraran com a mínim cada tres mesos. Per altra part 
serà el propi Consell, en aquest cas la Comissió Permanent, qui determinarà el calendari de sessions en 
funció de les necessitats dels temes de treball.  
La Comissió Permanent es convocarà de manera fixa vint dies abans de cada sessió plenària. A més, 
en cas de ser requerida una reunió extraordinària, serà suficient amb la voluntat d’un terç de la quantitat 
de membres de la Comissió per a convocar-la.  
 
 
 
Títol III.- Organització i composició del Consell d e Vila  
 
Article 8 . Membres i/o participants del Plenari, C omissió permanent, funcions, secretaria tècnica 
i comissions de treball sectorials  
 
Membres i/o participants del Plenari  
- Les sessions plenàries són obertes a tota la ciutadania. 
- A les sessions plenàries del Consell de Vila podrà participar-hi tothom amb independència de la 

seva edat. Ara bé, només tindran dret a vot les persones de 16 anys o més excepte en els 
casos que la Comissió Permanent consideri. 

 
Comissió permanent   
El Consell de Vila té per defecte uns membres “fixes” –a partir d’ara Comissió Permanent-. Aquests 
membres corresponen als següents càrrecs o personalitats: 
- Un representant  de cada Consell Sectorial que no podrà ser membre de la Corporació (amb 

dret a veu i vot). 
- El regidor o regidora de participació ciutadana, l’alcalde o alcaldessa ( quan ho consideri oportú) 

i un representant de cada formació política amb o sense representació al Consistori presentat a 
les darreres eleccions municipals (tots ells amb dret a veu però no a vot). No poden formar part 
de la Comissió Permanent  aquelles persones que ostentin el càrrec de regidor o regidora de 
l’Ajuntament a excepció de l’alcalde o alcaldessa i el regidor o regidora de participació 
ciutadana. 

- Un/a representant de les associacions (per cada àmbit) inscrites al Registre Municipal d’Entitats, 
escollit/da per elles mateixes mitjançant el procediment que es determini. Els àmbits es 
determinen de la següent manera: 
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 ÀMBIT  

1 CULTURA 

2 EDUCACIÓ 

3 ESPORTS 

4 JOVENTUT 

5 PARTICIPACIÓ CIUTADANA (AAVV) 

6 MEDI AMBIENT (Prevenció i Protecció Animal) 

7 ACCIÓ SOCIAL (Solidaritat) 

8 CONSUM I ALTRES (Aquelles entitats que no estan emmarcades en un àmbit concret). 

 
- Dues persones d’especial rellevància ciutadana proposades per l’alcalde/essa i nomenades pel 
Consell de Vila (amb dret a veu i vot). 
- Tres persones (veïns i veïnes a títol individual) que, inicialment, hagin participat en el procés de 
creació del Consell de Vila i, una vegada transcorreguts els primers dos anys, pugui presentar-se 
tothom qui ho vulgui prèvia comunicació de la seva candidatura a la Comissió Permanent i si fos 
necessari sotmetent-se a votació en el plenari (amb dret a veu i vot). 
Per tant, la Comissió Permanent està formada per un màxim de 15 persones amb dret a veu i vot més 
els representants de les formacions polítiques que tindran dret a veu però no a vot, i que en la mesura 
del possible ha de tendir a la paritat de forma consensuada i representar el màxim de col·lectius 
possibles.  
Podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, el personal tècnic convocat per l’alcalde/essa, depenent de 
l’àmbit que es vulgui treballar. 
 
Funcions de la Comissió Permanent  
 
. Definir l’agenda del Consell de Vila i el seu funcionament ordinari quan es requereixi.  
. Esdevenir interlocutors davant l’equip de govern quan es requereixi, i més enllà de les sessions 
plenàries del Consell de Vila. 
. Fer seguiment del desenvolupament dels temes de treball del Consell. 
. Recollir temes de treball o propostes. 
. Preveure espais de participació virtual. 
. En cas de no consens la Comissió Permanent podrà traslladar o postposar les votacions que cregui 
necessàries determinant el cens i els canals pels quals es podran realitzar. 
. Avaluar el funcionament del Consell de Vila. 
Vigència dels nomenaments: 
- El càrrec dels i les membres de la Comissió Permanent amb dret a vot tindrà una durada màxima de 

quatre anys. Per altra part, cada dos any es renovaran el 50% dels i les membres. Excepcionalment, 
els primers nomenaments tindran una durada de 2 anys i, a partir del tercer any es procedirà a la 
renovació del 50% dels i les membres. 
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- Els representants dels partits polítics sense dret a vot seran renovats cada quatre anys després de 
cada comtessa electoral municipal. 

 
 
Secretaria tècnica   
La secretaria tècnica estarà formada per una persona que es fa responsable de la coordinació i la gestió 
administrativa del Consell de Vila. Aquesta persona l’ha de proporcionar l’Ajuntament. 
La secretaria tècnica és responsable de: 
- Elaborar i fer difusió de la convocatòria de les sessions. 
- Preparar la documentació necessària. 
- Fer les gestions necessàries pel contacte amb persones convidades al Consell de Vila com a 

experts o expertes. 
- Fer o coordinar la difusió de la informació pertinent a través dels mitjans previstos. 
- Mantenir actualitzats els mitjans d’informació i comunicació del Consell de Vila. 
- Fer seguiment intern del temes de treball del Consell de Vila. 
 
Comissions de treball sectorials   
La creació d’una comissió de treball sectorial ha de tenir l’aprovació de la Comissió Permanent. Les 
qüestions a tractar per aquestes comissions seran pactades en el mateix moment de la creació.  
Amb la finalitat de fer operatives aquestes comissions, no seran obertes al públic. Això no exclou la 
possibilitat de que la Comissió permanent pacti la participació de persones concretes que per la seva 
expertesa i/o implicació en la qüestió a treballar assegurin una tasca més acurada i adequada.  
Les comissions sectorials hauran d’aixecar acta de la sessió per tal que tot el Consell pugui conèixer els 
avenços i acords realitzats.  
 
Article 9.  Obertura  
- Les sessions del Consell de Vila són obertes a tota la ciutadania de Vacarisses. 
- El Consell de Vila ha de disposar dels recursos necessaris per convidar a tècnics/ques 
independents, experts/es si es vol, que aportin la seva opinió en els casos que es consideri. 
- Cal establir canals de comunicació que permetin mantenir a la ciutadania informada del dia a dia 
del Consell de Vila, així com de cadascuna de les seves aportacions, moviments, decisions, etc. El 
mateix Consell pot decidir quins són els canals més adequats per a fer-ho.  
 
Article 10 . Sessions dels consells; convocatòria, ubicació i de senvolupament i dinàmica de les 
sessions  
  
Convocatòria   
Les convocatòries de les sessions plenàries del Consell de Vila les farà la secretaria tècnica mitjançant 
els mitjans tècnics al seu abast, amb antelació mínima de 15 dies naturals abans de les sessions.  
En la convocatòria ha de constar, com a mínim, el següent: 
- Ordre del dia i/o motiu de la sessió del Consell de Vila. 
- Dia, hora i lloc en què s’efectuarà la reunió. 
- Possible documentació necessària per als temes de treball. 
 
Ubicació  
- El lloc habitual on es portaran a terme les sessions plenàries i les reunions de la Comissió 

Permanent serà en un lloc fixe a decidir entre les diferents dependències municipals. 
- Les reunions dels diferents grups de treball o comissions sectorials podrà ser itinerant en funció 

de la temàtica a treballar i sempre consensuat amb els integrants d’aquests grups o comissions. 
 
Desenvolupament i dinàmica de les sessions   
La celebració de les sessions es durà a terme en ubicacions accessibles per a tots i totes les ciutadanes 
de Vacarisses, en l’horari (no lectiu) que més s’ajusti a la necessitat dels i les membres.  
Les reunions de la comissió permanent podran ser debatudes i consensuades entre els seus membres 
per tal d’ajustar-les al màxim a les seves necessitats i responsabilitats personals.  
La intervenció en les sessions:  
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-La figura del moderador haurà de ser escollida per la Comissió Permanent. En cas de no disposar 
d’una decisió conjunta, anirà a càrrec de la figura tècnica nomenada de la Corporació.  
- Qualsevol persona assistent té dret a intervenir en les sessions, ja sigui demanant torn de paraula en 
un debat obert, o en el torn específic de precs i preguntes abans de finalitzar la sessió.  
- Els temes o qüestions a debatre s’hauran de fer arribar a la secretaria tècnica trenta dies abans de la 
sessió. Si no és que ja s’han recollit prèviament en la sessió anterior.  
- Totes les preguntes formulades prèviament al Consell de Vila hauran de ser respostes en la mateixa 
sessió, i hauran de quedar recollides en l’acta de la sessió. S’exclouen aquelles que requereixin 
informació addicional o bé un estudi tècnic exhaustiu previ o bé depenguin d’altres ens o institucions 
que no sigui el propi Ajuntament. 
Finalment, la secretaria tècnica serà l’encarregada de recollir notes, les preguntes-respostes i els acords 
de la sessió per a fer la tramesa de l’acta de la sessió en un període no superior a 15 dies.  
 
Títol IV.- Vincle amb el consistori  
 
Article 11 . Les relacions institucionals  
La relació del Consell de Vila i l’equip de govern ha de ser estreta, per aquesta raó l’alcalde o alcadessa 
o, en cas de delegació, el regidor o regidora de participació ciutadana ha de formar part de la comissió 
permanent del Consell de Vila. 
La informació ha de circular de forma ràpida, fluïda i transparent, i es destaca la importància del retorn 
des de l’Ajuntament de les decisions preses sobre les propostes o conclusions del Consell de Vila, així 
com el seguiment dels casos. 
Per tal de no solapar possibles debats, es considera necessari una vinculació periòdica amb altres 
Consells sectorials de la vila.  
 
Article 12.  Pressupost   
El Consell de Vila ha de disposar d’un pressupost, assignat en els pressupostos municipals, per garantir 
el seu manteniment i funcionament. 
Aquest pressupost ha de contemplar les despeses derivades de la convocatòria de tècnics/ques o 
experts/es externs/es a l’Ajuntament i que col·laborin a les sessions del Consell de Vila. 
Les despeses previstes pel propi Consell de Vila hauran d’anar acompanyades d’un pressupost que al 
seu torn haurà d’estar aprovat pel regidor o regidora de participació ciutadana. 
Els i les membres del Consell i tothom que vulgui podrà conèixer aquest pressupost, però no podrà en 
cap cas gestionar-lo. La gestió d’aquest pressupost anirà a càrrec de l’Àrea de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament. 
* En tot allò no previst , serà aplicable amb les modulacions o adaptacions pertinents, la regulació legal 
aplicable al funcionament dels òrgans col·legiats en la normativa del règim local.” 
 
 
 
SEGON.-  Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Consell de Vila. 
 
TERCER.-  Exposar al públic, per termini de trenta dies hàbils, el text del reglament de funcionament 

objecte de l’aprovació inicial, inserint anuncis al BOPB, al DOGC, a la pagina web municipal 
, al taulell d’edictes municipals , a l’eTauler i al Diari Ara. L’expedient administratiu durant 
aquest període podrà ser examinat i presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions 
que es considerin convenients. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades. En el cas que no es 
presentin reclamacions durant el període d’exposició publica, el present acord s’elevarà a 
definitiu sense necessitat de resolució expressa. 

 
QUART.-  L'aprovació definitiva de reglament s'anunciarà al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament ,  a la Web 

municipal, a l’eTauler i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província on s'hagi publicat 
íntegrament el text, el qual entrarà en  vigor quan s'hagi publicat completament el text i hagi 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les 
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bases del règim local.  Tanmateix, en compliment de l’article 10.1.a) de la Llei 19/2014, es 
publicarà el reglament al Portal de la Transparència. 

 
CINQUÈ.-  Aprovat amb caràcter definitiu, la corporació municipal disposa de quinze dies per trametre 

la certificació d’acord d’aprovació definitiva del reglament  i còpia íntegra i fefaent d’aquest a 
la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern de l’Estat a Barcelona.  

 
 
 
Intervé el Sr. Salamé qui explica que tant el Consell de Vila com el Reglament que avui aproven son fruit 
de varies sessions obertes a tothom en les que han participat entitats, ciutadania, i tot el que s’ha recollit 
ha passat a la comissió d’estudi a la que hi  han estat tots els presents avui i després d’algunes 
modificacions, aclariments i millores en la redacció del text ha sortit aquesta proposta. A continuació 
llegeix la definició del Consell de Vila: 
 
“ El Consell de Vila és un espai utilitzat per intervenir en la presa de decisions, amb l’ ampliació de la 
informació i els punts de vista de que disposa l’equip de govern. És un espai útil per canalitzar l’opinió 
ciutadana amb l’objectiu de construir un poble i ciutadania i reduir la distància existent entre govern i 
ciutadania i viceversa. Un espai on tothom hi pot dir la seva i on es recullen diferents opinions, un òrgan 
que detecta i treballa el que preocupa la ciutadania i en fa trasllat a l’equip de govern i al Consistori”.  
 
Per acabar diu que, en definitiva, es tracta d’un espai que apropa el Consistori a la població. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que les propostes han estat molt contrastades entre tots els vilatans, 
fins i tot amb ells, i s’han acceptat pràcticament totes. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui agraeix i felicita les entitats i persones que han participat en el 
desenvolupament d’aquesta eina i diu que esperen i desitgen que sigui una eina al servei de la 
ciutadania i el bé comú, i desitjar molts encerts i el màxim de pluralitat i difusió. 
 
El Sr. Gibert diu que donat que hi ha hagut consens en totes les aportacions que s’han fet per part 
d’entitats del municipi i també de les que han sortit dels diferents partits polítics, tindran una eina per 
poder acostar-se encara més a la població i esperen i desitgen que aquest Consell de Vila acabi sent 
útil i no es deixi en un calaix un cop aprovat, sinó que funcioni correctament. 
 
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 DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT I SO STENIBILITAT D’ADHESIÓ A 

L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER LA RECOLLIDA  SELECTIVA PORTA A 
PORTA I NOMENAMENT DE REPRESENTANT.  

 
Constituïda l’Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva Porta a Porta, la qual segons 
els seus Estatuts té com a finalitat promoure i difondre, en l’àmbit de la gestió de residus a Catalunya, el 
model de recollida selectiva anomenat “Porta a Porta”, promoure l’intercanvi d’experiències, millorar la 
capacitat d’incidència en l’àmbit supramunicipal. 
 
Atesa la voluntat de formar part d’aquesta Associació . 
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Vist que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local , a l’article 47.2 lletra g) , 
preceptua que els acords d’adhesió a les organitzacions associatives són competència del Ple de la 
Corporació i amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 20 de juny de 
2018, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Sol.licitar la incorporació de l’Ajuntament de Vacarisses a l’Associació de Municipis Catalans 

per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, que té com a finalitat promoure i difondre, en 
l’àmbit de la gestió de residus, el model de recollida selectiva anomenat “Porta a Porta”, 
promoure l’intercanvi d’experiències i millorar la capacitat d’incidència en l´àmbit 
supramunicipal. 

 
SEGON.- Designar representant de l’Ajuntament de Vacarisses a l’Associació de Municipis Catalans 

per la recollida selectiva porta a porta,  la senyora Clara Fuster Ramón, Regidora de Medi 
Ambient i Sostenibilitat. 

 
TERCER.-  Facultar l’alcalde, senyor Antoni Masana i Ubach,  per signar quants documents siguin 

necessaris per a fer efectiu el compliment dels acords anteriors. 
 
 
Intervé la Sra. Fuster qui explica que amb la proposta sol·liciten la incorporació de l’Ajuntament a 
l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva Porta a Porta, doncs la pràctica totalitat 
dels municipis de Catalunya que han implementat aquest sistema de recollida hi estan integrats. 
Segueix dient que algunes de les finalitats de l’Associació definides als seus estatuts són promoure el 
model de recollida selectiva anomenat Porta a Porta, informar sobre la recollida a tothom que hi pugui 
estar interessat, altres institucions, ens locals, organitzacions...establir el marc adequat per afavorir un 
intercanvi de l’experiència entre municipis, promoure l’optimització del sistema per anar millorant els 
resultats, difondre els resultats i donar servei als membres de dret. 
El que aporta l’Associació als municipis són visites informatives i tècniques, tasques d’assessorament 
que són molt importants, doncs al principi van estar molt assessorats per una empresa i d’aquesta 
manera ho poden seguir estant, els resolen dubtes, recopilen diferents experiències, organitzen 
trobades tècniques, cursos, jornades, publicacions i  els permet la compra conjunta de material, com les 
bosses biodegradables amb la possibilitat de que siguin de millor qualitat i a millor preu i també els 
contenidors grans per als grans productors. 
Per acabar diu que a través de l’associació també es poden demanar subvencions i ajuts que els 
permeti donar continuïtat i millorar aquest sistema de recollida, informa de la quota són 600 € l’any i si 
s’aprovés per l’any en curs seria la part proporcional. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que estan contents de que s’hi adhereixin i esperen que les millores 
que generi l’associació vers l’Ajuntament siguin importants, doncs del que s’ha posat sobre la taula per 
part de l’oposició i per part dels veïns pràcticament no hi han fet cas, i esperen que a l’associació sí que 
li facin quan surtin aquests temes a les reunions. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que hi estan d’acord i pregunta si saben quants municipis s’hi han 
adherit. 
 
La Sra. Fuster diu que aproximadament creu que son uns 80 o 90, però que si vol ho pot consultar i 
concretar-li. 
 
La Sra. Sánchez diu que no cal, que només volia saber una dada aproximada. 
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El Sr. alcalde informa que actualment hi ha uns 150 municipis de Catalunya que han implantat el Porta a 
Porta, per exemple de la comarca de l’Anoia l’han implantat tots els municipis de cop.      
 
Es sotmet a votació i s’aprova , amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres, 
amb el següent sentit del vot: 
 
 

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

A FAVOR  x x  x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS     x    
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISION AL DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA P ER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE CARÀCTER LÚDIC, CULTURAL, ESPORTIU, D’EN TRETENIMENT I SIMILARS.  

 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
L’ordenança fiscal que es proposa modificar és la núm. 23, reguladora de la “Taxa  per la prestació de 
serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, d’entreteniment i similars”,  modificacions que obeeixen 
bàsicament a regular l’establiment de taxes per la prestació del servei de formació, destinat a adults, en 
impartir cursos, i se’n veuen afectats el Títol, els articles 1, 2 , la tarifa primera de l’article 5,  i la 
disposició final. 
 
Vist el’ informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, i verificat que, en relació a la taxa per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposa, l’import de la recaptació estimada per la 
venda del llibre no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist que l'article 22.2.d  de la Llei reguladora de les bases del règim local  atribueix al Ple la competència 
per a la seva aprovació, i per majoria simple. 
 
Vistos els informes favorables de Secretaria i d’Intervenció,  i atès que la Comissió Informativa de Règim 
Interior, en sessió celebrada el dia  20 de juny de 2018 va dictaminar favorablement, es proposa al Ple 
l’adopció del següent 
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A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  la modificació de l’ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la 

“Taxa  per la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, d’entreteniment i 
similars,  així com el seu text refós. 

 
SEGON. -  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler , a la pàgina Web i 

al Portal de Transparència de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text 
complet 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. 
 
Durant el període d’exposició pública , els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 

 
TERCER.-  L’acord definitiu en matèria de modificacions de les Ordenances , així com el seu text 

refós aprovat,  serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament i a l’eTauler. 

 
 
La Sra. Fuster explica que es tracta bàsicament de l’aprovació d’una taxa que afecta el nou servei que 
engegaran a l’octubre, de cursos de preparació a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i 
l’aula de reforç per a la preparació de les proves per obtenir el títol equivalent a l’ESO. Segueix dient 
que aquesta mateixa tarda s’ha fet una sessió informativa i ja tenen 12 inscripcions fermes de les 10 
que es demanava com a mínim per iniciar el servei, per tant a partir d’octubre i per primera vegada a 
Vacarisses s’obrirà  un accés de formació per a adults i adultes, doncs l’edat és dels 17 anys en 
endavant i la voluntat i la idea seria arribar a tenir cicles formatius per no haver de sortir fora a estudiar. 
Per acabar diu que es tracta d’un pas endavant molt important que esperen i desitgen que s’ampliï en 
un futur i si s’aprova convocaran places de personal docent amb el plus afegit que no sigui només una 
aula d’aprenentatge sinó que s’acompanyi l’alumnat en aquest aprenentatge, doncs el que els arriba és 
que a vegades hi ha un cert desencant provinent de l’institut o altres àrees i el que es pretén és que 
aquestes persones agafin altra vegada el gust per estudiar i formar-se. 
 
Informa que la taxa és de 35 €, i respon al curs que es realitzaria de dilluns a dijous, de 9:30 a 13:00 
hores des de l’1 d’octubre al 10 de maig. 
 
El Sr. Serna diu que hi estan a favor i que si hi ha molta gent interessada es plantegessin la possibilitat 
de fer-lo també per les tardes. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que tot el que sigui ajudar en la formació de les persones està molt bé.   
 
Sotmesa a votació 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         



 13 

1.5.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM, MV-E , PSC-CP I VpV,  “EL 
MÓN LOCAL CATÀLÀ DAVANT LA REALITAT DEL REFUGI A L’ ESTAT ESPANYOL”  

 
El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament de milions de persones 
que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la violació de drets humans o la pobresa. La 
manca de vies legals i segures per a l'entrada a la Unió Europea empenyen els refugiats a posar-se en 
mans de les màfies i seguir rutes perilloses. 
 
Només l'any 2017, més de 3.000 persones van morir ofegades en naufragis mentre creuaven la 
Mediterrània. En el primer trimestre de 2018 ja han mort o desaparegut 500 persones intentant creuar la 
Mediterrània. 
 
Per fer front a aquesta situació, la Comissió Europea va proposar el maig de 2015 dos mecanismes 
d'emergència per implicar els estats membres i alleujar el pes que estan patint els països de les 
fronteres del sud d'Europa i els països veïns de Síria. Malgrat això, l’Estat espanyol va incomplir les 
quotes de reubicació i de reassentament de persones refugiades acollint tan sols un 11% de les 17.337 
persones refugiades que havia d’acollir en 2 anys.  
 
Els vergonyants acords entre els Estats de la UE i Turquia han permès retornar a territori turc sense 
garanties de respecte dels seus drets fonamentals persones refugiades que havien arribat a Grècia, 
obviant que tota negociació en el marc del Consell d’Europa ha d’estar subjecta al respecte a la 
Declaració de Drets Humans i al Dret Internacional. 
 
Vista la situació que pateixen les persones que cerquen refugi arriscant les seves vides i es veuen 
abocades a les màfies, toca reclamar vies d’accés a la protecció internacionals legals i segures en 
països d’origen i trànsit i que el govern de l’Estat assumeixi la seva responsabilitat acceptant 
íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. 
 
Les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l’assistència i l'acollida efectiva de refugiats. És en 
l'àmbit local on es gestionen les necessitats més immediates: allotjament, manutenció, roba, atenció 
mèdica, educació, orientació sociolaboral, lingüística, etc. Una tasca a la que cal sumar els recursos que 
dediquem el món local a l’ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament per donar assistència a 
les persones que fugen de les guerres, de la persecució política o dels desastres naturals i cerquen 
refugi i protecció internacional. 
 
El món local afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt en condicions dignes les persones 
que busquen protecció i, a llarg termini, el més important i durador, garantir la seva autonomia i accés al 
mercat laboral perquè puguin incorporar-se a les societats d'acollida. 
 
No obstant això, la relació de l'Estat espanyol en l’etapa de Mariano Rajoy amb les administracions 
locals ha estat quasi nul·la en aquest àmbit. A dia d'avui, no hi ha un mecanisme de coordinació eficient 
entre l'Estat, les comunitats autònomes i els municipis que permeti conèixer amb previsió el 
desenvolupament dels programes de reubicació i reassentament. Tampoc està prevista cap forma 
d'accés als Fons Europeus d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per part de les ciutats que dediquem 
recursos propis a l'acollida de refugiats. 
 
La manca d'informació i coordinació per part del Govern estatal genera uns impactes a nivell local que 
ens obliguen a destinar una gran quantitat de recursos per assegurar un mínim de dignitat a les 
persones refugiades veïnes de les nostres ciutats.  
 
Darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les organitzacions i les persones 
que han donat protecció i assistència a les persones refugiades per part de diferents autoritats 
governamentals i judicials per tal que aquestes persones i organitzacions no governamentals deixessin 
de rescatar refugiats sota inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació 
criminal o de col·laboració amb les màfies. 



 14 

Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan absolutament 
fora de lloc en l’acció humanitària, i davant d’aquestes campanyes de persecució la resposta del món 
local no pot ser altra que ajudar a aquestes persones i organitzacions que salven vides. Bloquejar l’acció 
de les organitzacions humanitàries suposaria exposar milers de persones a morir ofegades al mar. 
 
Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les persones refugiades el 20 de juny, els 
governs locals reafirmem el nostre compromís amb el dret al refugi recordant que els municipis catalans 
hem mostrat abastament la nostra predisposició a acollir persones refugiades malgrat no disposar de les 
competències d’asil ni accés al finançament necessari.  
 
El món local català ha dedicat recursos per donar assistència i aixopluc a les persones que cerquen 
refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament #mónlocalrefugi  i ha sensibilitzat sobre la situació en què viuen, així com les causes 
que han provocat la seva fugida. Per altra banda, bona part d’aquests municipis ja estan acollint 
persones refugiades amb qualitat destinant part dels seus recursos locals a afavorir la integració i la 
cohesió social. 
 
Valorem positivament  l’anunci del nou Govern de l’Estat d’acollir les 600 persones del vaixell Aquarius 
que durant dies han estat a la deriva buscant un port europeu on demanar asil, i la predisposició del 
Govern de la Generalitat de Catalunya d’oferir acollir-los en territori català. En aquest sentit, desitgem 
que els governs locals i autonòmics siguin tinguts en compte d’ara en endavant a l’hora de dissenyar i 
desplegar la política pública d’asil i refugi de l’Estat.   
 
Per a això,  els grups municipals  ERC-AM ,MV-E , PSC-CP I VpV, de l’Ajuntament de Vacarisses 
proposen d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Exigir al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la UE del 2015 per a 

l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per facilitar-ho, les ciutats ens oferim a 
col·laborar de forma activa en el procés d'obertura de places de refugiats i en el 
desenvolupament del Programa estatal de Refugi. 

 
SEGON.-  Exigir al Govern de l'Estat el replantejament del procediment d'atenció social a 

sol·licitants d'asil a Espanya. Establint sistemes de coordinació i finançament eficaços 
amb les comunitats autònomes i les ciutats i municipis que permetin comptar amb 
informació actualitzada dels contingents de persones refugiades traslladades als nostres 
municipis així com informació sobre les previsions i la seva arribada efectiva. 

 
TERCER.-  Exigir al Govern de l'Estat que proporcioni informació detallada de la destinació dels 

Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per assegurar que efectivament es destinen a 
l'acollida de refugiats i immigrants. 

 
QUART.-  Exigir la previsió d'un mecanisme per cofinançar els costos derivats dels processos 

d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, facilitant l'accés als 
municipis als Fons FAMI i a tots aquells fons europeus als que els municipis puguin 
optar per al desenvolupament de Programes municipals d'acollida complementaris al 
Programa estatal, tal com succeeix en altres països de la Unió Europea. 

 
CINQUÈ.-  Instar les institucions europees que estudiïn sancionar aquells Estats com Itàlia que 

vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el dret a asil amb 
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el seu comportament, i fem una crida a la corresponsabilitat dels Estats membres de la 
UE. 

 
SISÈ.-   Mostrar tot el suport i tota la solidaritat del món local català a les organitzacions no 

governamentals i les persones voluntàries que salven vides i donen assistència i 
protecció a persones que cerquen refugi i protecció internacional. 

 
SETÈ.-   Instar el Govern de Catalunya que reforci el Programa Català de Refugi i el Pla de 

Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos actors 
involucrats a través del Comitè Per a l’Acollida de les Persones refugiades. 

 
VUITÈ.-  Comprometre’s a seguir dedicant recursos per donar assistència i aixopluc a les 

persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 
NOVÈ.-  Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a l’Ambaixada d’Itàlia a 
Espanya i al Consolat d’Itàlia a Barcelona. 

 
 
Intervé la Sra. Serra qui explica que tristament es tracta de la quarta o cinquena moció que es presenta 
en aquesta línia i que esperen que sigui la última. Diu que abans d’entrar a llegir els acords li agradaria 
llegir i comentar algunes de les dades de l’exposició prèvia.  
Destaca que l’any 2017 més de 3.000 persones van morir ofegades a la mar Mediterrània i que el primer 
trimestre de 2018 ja han mort o desaparegut 500 persones. 
Explica que la Comissió Europea va proposar el maig de 2015 dos mecanismes d’emergència per  
alleujar aquest pes que pateixen els països fronterers amb el conflicte, però malgrat això, l’estat 
espanyol ha incomplert les quotes de reubicació i assentament de persones refugiades, doncs tan sols 
ha acollit  un 11 % de les 17.337 persones refugiades que havia d’acollir en dos anys. Segueix dient que 
a la moció també es reivindica el paper de les ciutats i municipis, doncs tenen un paper clau en 
l’assistència i l’acollida efectiva dels refugiats, és en l’àmbit local on es gestionen les necessitats més 
immediates, l’allotjament, la manutenció, la roba, l’atenció mèdica, l’educació, l’orientació sociolaboral, i 
és aquest món local el que afronta un doble repte, el d’acollir en un termini curt en condicions dignes i a 
llarg termini el més important i durador  garantir la seva autonomia i accés al mercat laboral per tal que 
es puguin incorporar a les societats d’acollida. Malgrat això, l’estat espanyol, durant l’etapa d’en Mariano 
Rajoy, des de les administracions locals ha estat gairebé nul·la la col·laboració en aquest àmbit, a dia 
d’avui no hi ha un mecanisme de coordinació eficient entre l’estat, les comunitats autònomes i els 
municipis que permeti conèixer amb previsió el desenvolupament dels programes de reubicació i 
reassentament, com tampoc està prevista cap forma d’accés als fons europeus d’asil, migració i 
integració per part de les ciutats que dediquen recursos propis a l’acollida de refugiats. La manca 
d’informació i coordinació  per part del govern estatal genera uns impactes a nivell local que obliguen a 
destinar una gran quantitat de recursos per assegurar un mínim de dignitat a les persones refugiades de 
les nostres ciutats. Afegeix que darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les 
organitzacions i persones que han donat protecció i assistència a les persones refugiades, quan salvar 
vides en cap cas pot ser un delicte. 
Coincidint amb el dia de la commemoració de les persones refugiades, els governs locals reafirmen el 
seu compromís amb el dret al refugi, demostrant que els municipis catalans hem mostrat la nostra 
predisposició a acollir persones refugiades malgrat no disposar de les competències d’asil i sense el 
finançament necessari. També diu que valoren positivament l’anunci del nou govern de l’estat, d’acollir 
les 600 persones del vaixell Aquarius que durant dies ha estat a la deriva buscant un port europeu on 
demanar asil, i és per tot això que els grups municipals aquí presents proposen l’adopció dels següents 
acords. 
A continuació llegeix els acords de la moció. 
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Intervé el Sr. Serna qui explica que no hi ha manera de reconduir aquest problema i que suposen que 
ara amb el nou govern d’Espanya s’arreglarà una mica, doncs sembla mentida que un país com 
Espanya no se’n recordi de quan la gent d’aquí va marxar cap a fora. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que li han donat suport a la moció però que el fet d’exigir els 
sona agressiu, i més considerant que ara tenen un govern amb una certa sensibilitat, doncs igual que 
s’insta a la Generalitat i a les institucions europees s’hauria d’instar o demanar també al govern. 
Per altra banda diu que ara mateix hi ha un govern molt obert a posar de la seva part i per tant els sona 
una mica gros això d’haver d’exigir i no demanar des de la humilitat, també perquè es deuen un cert 
respecte institucional. 
 
Intervé el Sr. alcalde qui diu que per ell no hi ha cap problema en posar “instar” si tots hi estan d’acord. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert, qui comenta que d’entrada no s’hi van adherir perquè ho volien consultar 
amb el seu partit i finalment hi votaran a favor. Afegeix que ells creuen que sí que s’ha d’exigir i 
pregunta a la Sra. Sánchez si ho exigirien si al govern estigués el Partit Popular. 
 
La Sra. Sánchez respon que això no és el que ha dit. 
 
El Sr. Gibert diu que s’ha d’exigir governi qui governi, també s’ha d’exigir a la Unió Europea com a 
responsables de que hi hagi aquest descontrol de gent que ve d’aquests països on ho estan passant 
tant malament, doncs la Unió Europea no està fent cap gest perquè aquesta pobra gent arribin 
desesperats i en alguns casos ni arriben. Per altra banda, diu que és veritat que l’actual govern ha fet un 
gest d’agafar aquestes 600 persones però potser això també ha estat de cara a la galeria i ara s’haurà 
d’anar veient els propers mesos per veure si realment la política del nou govern és d’acollir la quantitat 
de gent a la que Espanya es va comprometre, cosa que dubten. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que no es tracta d’un gest de cara a la galeria sinó que quan es té 
consciència es fan les coses a consciència. 
 
Pren la paraula el Sr. Garrido qui diu que ell creu que s’hauria d’exigir a tothom, tant al govern de 
Catalunya com a les institucions europees, doncs es tracta d’un tema prou important per exigir-ho. 
 
La Sra. Serra diu que segons creu aquesta diferència és perquè quan s’exigeix són demandes que 
s’estan fent des de fa molts anys com el tema dels fons que ja fa quatre anys que es demana 
explicacions i no s’ha obtingut resposta. Pel que fa a les institucions europees ja s’està treballant en 
aquestes sancions i d’aquí el matís d’instar, i en quant al govern de Catalunya, com ja van explicar en 
comissions estan treballant en nous programes per petits municipis, i per tant creu que no es 
complicaria en canviar res. 
 
La Sra. Sánchez diu que hi ha una diferència substancial i que els arguments que està donant la Sra. 
Serra no són tan vàlids, perquè això en un altre moment que estaven tips de demanar i no es complia 
podia ser així, però ara amb el canvi de govern, que està obert i té sensibilitat, els sembla agressiu i és 
per això que proposarien instar a tothom. 
 
El Sr. alcalde diu que creu que se’n sortiran i per tant la deixaria tal qual.  
 
Intervé la Sra. Fuster per dir que ella també creu que s’ha d’instar o d’exigir a tothom igual. 
 
El Sr. alcalde diu que si volen exigeixen a tothom. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents amb la modificació proposada d’exigir enlloc 
d’instar . 
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 V x V PSC U.I.PV. MOVEM ERC 

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
1.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M , MV-E, I VpV DE SUPORT AL 

DRET A MORIR DIGNAMENT I A LA DESPENALITZACIÓ DE L’ EUTANÀSIA  
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que “tots els éssers humans 
neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Aquesta llibertat i aquesta dignitat no s’han  de perdre en 
cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.  
 
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, reconeix la dignitat de la persona i el lliure 
desenvolupament de la seva personalitat. De nou reiterem que aquesta dignitat i aquest lliure 
desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la mort.   
 
Malgrat això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les penes, a la 
persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i directes (...) per la petició expressa, 
seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís una malaltia greu que el conduís 
necessàriament a la mort, o que li produís greus patiments permanents i difícils de suportar”.    
 
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés de la mort, 
concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i 
l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula 
el Registre de voluntats anticipades.  Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 
41/2002, de 14 de novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en 
matèria d’informació i documentació clínica. 
 
Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, bàsica 
reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d’informació i documentació 
clínica.  
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat  “Dret a viure amb dignitat el 
procés de la mort” diu que “totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures 
pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort” i afegeix  “totes les persones tenen dret 
a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre 
les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser respectades (...)”. 
 
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de drets i deures de 
la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada i aprovada pel Departament de 
Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8. diu “la persona 
té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat 
(...)”. 
 
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui l’alleujament del 
patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i 
atenent les preferències de la persona.  
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Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves 
facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un 
tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. 
Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments 
necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.” 
 
Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una  Moció sobre el Dret a 
Morir Dignament.  Aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes de cures 
pal·liatives han suposat una millora al llarg dels darrers anys que no podem ignorar.  
 
Malauradament però, l'experiència de DMD, obtinguda a partir de l'atenció personalitzada a centenars 
d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet afirmar que massa persones continuen patint un 
sofriment innecessari al final de la seva vida. Ja sigui per desconeixement d'aquestes lleis per una part 
del personal sanitari; desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com 
exercir-los; per la dificultat d'accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d'una part del 
personal sanitari o per manca de recursos suficients per atendre a tota la població; o ja sigui per la  
penalització de l’ajuda a morir a l’article 143.4 del Codi Penal espanyol.  

Per tant, per aconseguir facilitar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari despenalitzar 
l’eutanàsia i en paral·lel impulsar les  mesures  que actualment permet la llei. Per avançar en el dret a la 
mort digna també és necessari la presa de consciència dels ajuntament i la seva implicació. I és que a 
Catalunya, menys de l’1% dels catalans ha registrat un Document de Voluntats Anticipades (DVA). 
 
L’Associació DMD-Cat ha fet arribar una sèrie de peticions a L’Ajuntament de Vacarisses  perquè, des 
de l’àmbit municipal, afavoreixi un seguit de mesures per ajudar a que la població pugui viure de la 
manera més digna possible el procés de llur mort. 
  
El 30 d’abril de 1993, Ramon Sampedro, afectat de tetraplegia des d’agost de 1968, va presentar al 
Jutjat número 5 de Barcelona la seva petició d’autorització perquè li fossin subministrats els fàrmacs 
necessaris per acabar amb els seus patiments físics i psíquics. Una demanda que li va ser denegada. 
Avui dia, també ho faria impossible la legislació actual. Avui, vint-i-quatre anys més tard d’aquesta data, 
els grups municipals  ERC-AM , MV-E i VpV  de l’Ajuntament de Vacarisses, proposa al Ple de la 
Corporació fer aquesta declaració institucional prenen els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.-  Donar suport a les propostes presentades per l’associació Dret a Morir Dignament-

Catalunya i, per manifestar el seu compromís, es compromet a promoure la cultura de la 
mort digna mitjançant els següents punts: 

 
SEGON.-  Facilitar i/o oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors municipals (serveis 

socials, centres culturals, centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres 
de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el 
Document de Voluntats Anticipades (DVA).  
L’exercici d’una pedagogia cívica divulgant el DVA a través de xerrades informatives i 
activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, 
campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran 
disponibles als punts d’informació municipals. 

 

TERCER.-  Donar suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats Anticipades 
(DVA), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la 
informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.  
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QUART.-  Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tràmit del 

DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un 
funcionari públic municipal. 

 
CINQUÈ.-  Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència de PADES 24 hores al dia i 7 dies a 

la setmana, controlant la qualitat de servei, i procurant revertir l'actual proporció entre els 
serveis públics i els externalitzats. 

 
SISÈ.-  Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal·liatius domiciliaris al 

municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicilio (SAD) per a les persones ateses 
pels equips de PADES. 

 
SETÈ.- Instar el Departament de Salut a la creació d’un observatori de la qualitat de la mort format 

per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà 
l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la mort al municipi. Entre les seves funcions 
estaria fer un seguiment de les polítiques públiques i elaborar informes; comptaria amb 
capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, denuncia, executives i 
de propostes legislatives.  

 
VUITÈ.-  Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya demanant la despenalització de 

l’eutanàsia al Congrés. 
 
NOVÈ.-  Donar trasllat d’aquest Acord a l’ACM, a la FMC, al Parlament, al Govern, al Congrés de 

Diputats, a l’Associació pel Dret a Morir Dignament i als mitjans de comunicació locals. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que es tracta d’un tema que fa anys que s’està debatent, 
exigint i defensant el dret a morir dignament i la despenalització de l’eutanàsia. Tal com diu l’exposició 
de motius saben que la Declaració Universal dels Drets Humans al seu article primer, diu que “tots els 
éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets” i que aquesta llibertat i dignitat no s’han  de 
perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort. Afegeix que això va 
ser incorporat també per la Constitució Espanyola, que al seu article 10, reconeix la dignitat de la 
persona i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. De nou reiterem que aquesta dignitat i 
aquest lliure desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la mort.  
Afegeix que entenen que es tracta d’un tema de consciència i criteri i que Catalunya amb la seva 
legislació pròpia ho incorpora en l’Estatut, i per tant defensen donar suport a les propostes presentades 
per l’Associació Dret a Morir Dignament Catalunya, que manifesta el seu compromís de promoure la 
cultura de la mort digna amb els acords de la moció. 
A continuació llegeix els acords. 
 
Intervé el Sr. Serna qui vol afegir que en el punt segon s’hauria d’haver tingut en compte l’objecció de 
consciència de cara als treballadors. 
 
La Sra. Sánchez diu que la llei que proposa el PSOE al Congrés ja regula aquest punt. Explica que els 
temes de consciència sempre són molt delicats i porten molta controvèrsia, i per això precisament el 
PSOE ho ha posat sobre la taula, i a debat la Llei de l’eutanàsia, tot i que hi ha un consens molt ampli a 
excepció del Partit Popular que hi està en contra. Afegeix que no ha entès mai que estiguin en contra de 
quelcom que a altres persones que tenen una consciència diferent a la seva els pot ser útil, doncs ningú 
els obliga però en canvi hi tenen un dret. Per acabar diu que s’ha de respectar profundament les 
creences dels demés, doncs ella no és creient, ni catòlica ni practicant, però respecta a la gent que ho 
és, per tant no pot entendre que la gent que sí que ho és li neguin a ella el dret a morir dignament. Per 
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tant el Partit Popular no pot vetar el dret que tenim la resta a tenir unes creences diferents a les seves, 
però legítimes. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que ja seria hora que s’aprovés l’eutanàsia. Comenta que la moció 
també parla del PADES que és molt important quan una persona està en l’última etapa de la vida. Per 
tant tots els acords els semblen correctes i necessaris. 
 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M I MV-E,  DE SUPORT I 

ADHESIÓ A LES CONCLUSIONS DEL PRIMER CONGRÉS CATALÀ  EN DEFENSA DE 
L’ESTAT DE DRET.  

 
El dia 5 de maig de 2018 es va celebrar el “Primer Congrés Català en defensa de l’Estat de Dret” al 
Paranimf de l’Edifici històric de la Universitat de Barcelona, organitzat per la Comissió de Defensa de 
l’ICAB la Coordinadora de l’Advocacia Catalana, el  Col·lectiu Praga,  Alerta Solidària,  Òmnium 
Cultural, la Fundació Catalunya i la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i la col·laboració del 
Col·lectiu Ronda, Drets, Irídia,  la Càtedra Enric Prat de la Riba, l’Assemblea Nacional Catalana i 
l’OSPDH, així com el suport de la Federació d’Associacions d’Advocats Europea AED i de l’Associació 
Europea de Juristes ELDH. 
 
El Congrés es va organitzar amb l’objectiu d’oferir un espai de coneixement i generar debat sobre les 
diverses qüestions en matèria jurídica que s’han produït a Catalunya en els darrers mesos, i que han 
tingut com a protagonistes la ciutadania i les seves institucions.  
 
El congrés es va concebre com una oportunitat per defensar l’estat de dret quan s’esfondra sota una 
tirania a la qual, a més, es vol dotar de legitimitat jurídica. El congrés va oferir una imatge de compromís 
amb la plena garantia dels drets democràtics i dels drets civils i polítics.  
 
Com a resultat dels seus treballs, el congrés va aprovar unes conclusions, l’adhesió i el suport a les 
quals els grups municipals  ERC-AM  i  MV-E  de l’Ajuntament de Vacarisses proposen al Ple d’aquesta 
Corporació mitjançant l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Donar suport i adherir-se a les conclusions del “Primer Congrés Català en Defensa de 
l’Estat de Dret”, que es transcriuen a continuació: 

 
1. La deriva repressiva de l’Estat espanyol ha degenerat en una doble perversió de l’estructura de 

l’estat de dret. D’una banda, una desinhibida vulneració dels drets fonamentals i, de l’altra, una 
palesa disminució de la separació de poders. I en la mesura que aquestes dues perversions han 
passat a formar part del funcionament habitual d’aquest estat a l’hora d’afrontar la proposta 
política independentista, les possibilitats de redreçar la situació a través dels tribunals interns 
són cada vegada més escasses. 
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2. El Tribunal Constitucional no ha resolt en l’esfera que li corresponia el conflicte de naturalesa 
política que se li plantejava, i ha derivat a la via penal les actuacions pròpies d’un parlament. 
Amb aquesta actuació, s’ha vulnerat de manera flagrant i greu el principi d’inviolabilitat que 
tenen reconegudes totes les cambres legislatives i de representació. L’actuació del Tribunal 
Suprem en la causa general contra els membres del Govern, del Parlament i de les entitats de 
la societat civil ha contribuït a vulnerar aquest principi, ha eliminat la separació de poders, ha 
compromès la independència i la imparcialitat dels tribunals i ha posat en risc nombrosos drets 
fonamentals en l’àmbit de l’exercici del dret de representació política. 

3. S’han produït nombroses violacions de drets: el de llibertat d’expressió, el de reunió, el dret a la 
integritat física i a la prohibició de tractes degradants, el dret de sufragi actiu i passiu, el dret a 
exercir el càrrec públic lliurament i a no ser discriminat per opinions polítiques, el dret a la 
llibertat, el dret al jutge imparcial i predeterminat per la llei, el principi de legalitat, el dret a un 
procés amb totes les garanties i el dret a la defensa. Tots aquests drets estan reconeguts a la 
Constitució espanyola, al Conveni Europeu de Drets Humans, a la Declaració Universal de 
Drets Humans i al Pacte internacional de Drets Civils i Polítics.  

4. Les intromissions il·legítimes a la llibertat d’expressió s’han produït quan s’ha coartat o censurat 
la lliure expressió, fins i tot abans de ser emesa, amb l’objectiu de procurar que hi hagi, 
d’aquesta manera, un efecte dissuasiu en la discussió de qüestions d’interès general. En podem 
trobar un exemple en la prohibició d’actes o reunions, en els registres a empreses privades, 
seus de diaris o despatxos d’advocats. Tot es fa amb l’única finalitat d’atemorir. També s’han 
produït altres vulneracions, com quan durant l’1-O la ciutadania volia expressar-se pacíficament 
a través del seu vot i la policia va atacar-la violentament. I darrerament, després del referèndum, 
s’han produït vulneracions amb molta intensitat, en un moment en què l’Estat ha entrat en una 
dinàmica d’atemoriment i assetjament dels plantejaments independentistes, ja siguin defensats 
per polítics, artistes, periodistes, mestres, o per la ciutadania en general. Totes aquestes 
manifestacions són legítimes, tal com estableix el TEDH, per més que xoquin, inquietin o 
ofeguin l’Estat o una part qualsevol de la població.  

5. S’ha creat un relat que converteix el moviment democràtic i pacífic en un relat d’agressió i 
violència inexistent al voltant del referèndum de dia 1 d’octubre, que no va ser mai il·legal. En 
els processos judicials iniciats en diversos tribunals de l’Estat, la lògica de guerra total, 
l’aplicació del dret penal d’autor i el dret penal de l’enemic, es fa cada dia més evident. La 
utilització del que s’anomenen “proves pericials d’intel·ligència”, una pràctica nascuda en el 
marc de la lluita antiterrorista, s’activa ara, de manera que la investigació es porta a terme per la 
policia i es valida després per part dels tribunals. El jutge no està mai en contacte directe amb 
les proves, sinó amb una informació seleccionada únicament per reforçar la hipòtesi acusatòria.  

6. Finalment, no es pararà de denunciar l’existència de presos i preses polítiques, i la utilització de 
la presó preventiva com a mesura de coacció injustificada i abusiva per doblegar ideologies, 
tenint en compte que es viola el mateix dret penitenciari i es manté aquests presos en centres 
allunyats de les seves famílies i del seu entorn.  

 

 SEGON.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a l’ACM i al Parlament de Catalunya. 
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Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que el dia 5 de maig de 2018 es va celebrar el “Primer 
Congrés Català en defensa de l’Estat de Dret”, organitzat per la Comissió de Defensa de l’ICAB la 
Coordinadora de l’Advocacia Catalana, el  Col·lectiu Praga,  Alerta Solidària,  Òmnium Cultural, la 
Fundació Catalunya i la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i la col·laboració del Col·lectiu Ronda, 
Drets, Irídia,  la Càtedra Enric Prat de la Riba, l’Assemblea Nacional Catalana i l’OSPDH, així com el 
suport de la Federació d’Associacions d’Advocats Europea AED i de l’Associació Europea de Juristes 
ELDH. Segueix dient que el Congrés es va organitzar amb l’objectiu d’oferir un espai de coneixement i 
generar debat sobre les diverses qüestions en matèria jurídica que s’han produït a Catalunya en els 
darrers mesos, i que han tingut com a protagonistes la ciutadania i les seves institucions.  
 
A continuació llegeix els acords primer i sisè, i afegeix que en el moment que van registrar aquesta 
moció encara no s’havia parlat de l’acostament dels presos, però sembla que ara hi ha aquesta 
possibilitat. Tot i així ells seguiran reivindicant el seu alliberament, doncs pensen que el seu 
empresonament és injust. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que ells no s’hi han adherit perquè no estan d’acord amb tot el 
contingut. Sí que voldrien adherir-se al Congrés Català de Defensa de l’Estat de Dret, però el que no 
veuen, en els acords ni en l’exposició de motius, una crítica per part de Catalunya, sinó que tot és anar 
en contra, i suposa que en una baralla tots dos tenen culpa del que passa, i per tant li agradaria que es 
reflectís una autocrítica en alguna d’aquestes mocions que s’estan aprovant. 
 
Intervé la Sra. Sánchez, qui diu que tot i que comparteixen algun dels acords no donaran suport a la 
moció. Creuen que té un to molt partidista i tot i que entenen de la situació que ve, continuen amb el de 
sempre, parlen de la deriva repressiva de l’estat espanyol quan haurien de parlar del govern de torn de 
l’estat espanyol que no és el mateix. Afegeix que el que fan és generalitzar i ficar a tothom al mateix 
sac, i ja sap que li diran que el PSOE va donar suport al 155, però creuen que si ho van fer va ser per 
suavitzar-lo, però tot són opinions. Per altra banda, com ja van dir, estan absolutament en contra 
d’aquestes presons preventives, però els pregunta a qui exigeixen l’alliberament, si a Judicatura, als 
governs o a l’estat, tenint en compte que exigeixen la separació de poders. Saben que s’han fet les 
coses malament i que s’ha judicialitzat la política, el que és letal en una democràcia, però igual de letal 
és que el nostre cos de policia, els Mossos, hagin fet suposadament espionatge a polítics, periodistes, 
sindicalistes, i que el govern actual no ha volgut crear la comissió d’investigació. 
Per altra banda pregunta per quina raó aquesta moció només es comunica a l’ACM i al Parlament i no 
es fa com és habitual, per exemple,  a la Federació Catalana de Municipis. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que estan en la línia del que ha dit el Sr. Serna. Estan en contra de 
que els presos polítics estiguin empresonats, però sí que veuen que en aquestes conclusions hi ha 
molts altres temes amb els que el seu partit son incapaços de definir-se. Com han deixat clar en altres 
ocasions no estan gens d’acord amb com es va portar l’1 d’octubre, la repressió que hi va haver, però 
en aquesta moció s’abstindran. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que s’està fent un tractament que va més enllà del que diuen els acords, 
entre d’altres coses perquè els presos de moment son presumptes, encara no hi ha condemna ferma, el 
procediment no està esgotat..... Afegeix que el què s’està dient és que en els acords, amb una redacció 
que els agradarà més o menys, que hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals i una palesa 
disminució de separació de poders, el que és obvi, una vulneració de la llibertat d’expressió, reconeguda 
per la majoria de grups polítics. Per altra banda, dels presos només diu que no es pararà de denunciar 
l’existència de presos i preses i la utilització de la presó preventiva com a mesura de coacció, cosa amb 
la que tots hi estan d’acord, doncs no estan dient si s’han de jutjar o no, en definitiva intromissions 
il·legítimes a la llibertat d’expressió, relat d’agressió i violència al voltant de l’1 d’octubre, doncs els que 
ho van viure aquí mateix a Vacarisses, per exemple, van veure que la violència es va predicar i fer per 
part dels que ho van fer i no per part de la gent que estava allà resistint. 
Per acabar diu que, en definitiva, el que es diu és que hi va haver una sèrie d’actuacions que es van 
passar de la línia vermella i que s’ha de denunciar, per altres coses que es puguin produir al carrer com 
el tractament dels CDR, que en definitiva és gent que protesta i es manifesta com sempre s’ha fet. 
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Pren la paraula el Sr. alcalde qui diu que es tracta de les conclusions del “Primer Congrés Català en 
Defensa de l’Estat de Dret”, conclusions d’un treball d’entre d’altres de la Coordinadora de l’Advocacia 
Catalana, del Col.lectiu Ronda... diferents associacions i col·lectius que arriben a aquestes conclusions. 
Afegeix que avui fan un documental a TV3 prou clarificador, dels que van estar allà i van veure en 
directe el que va passar, de com els senyors Jordi Sánchez i Jordi Cuixart els posen a la presó per           
desconvocar una concentració i perquè la cosa no anés a més.  
En relació a perquè no es deriva la Federació diu el Sr. alcalde que no hi tenen cap problema i que si 
volen ho afegeixen, doncs tampoc hi ha l’AMI, de la que també en formen part. 
 
La Sra. Sánchez diu que la sensació que dóna és que la comunicació és partidista. 
 
La Sra. Fuster diu que si es tracta d’això poden mirar de depurar la redacció. 
 
La Sra. Sánchez diu que igualment no hi votaran a favor, doncs la veuen completament partidista i que 
no té en compte l’altra banda, doncs els no independentistes també van veure vulnerats els seus drets 
l’1 d’octubre i no volien votar en un referèndum que no tenia garanties. 
 
El Sr. alcalde li respon que no li van vulnerar els drets sinó que simplement van tenir la llibertat de 
poder-hi anar. 
 
La Sr. Sánchez diu que es refereix que els van vulnerar els seus drets a través dels seus representants 
al Parlament i d’això ni se’n parla.  
 
El Sr. alcalde diu que no estan parlant d’independència sinó de la defensa de l’estat de dret i en això 
estan d’acord en que els poders no estan clarament separats en l’estat espanyol. 
 
La Sra. Sánchez li pregunta al Sr. alcalde si aquesta separació existeix a Catalunya, i li diu que la Llei 
de transitorietat que ells van voler aprovar és el mateix.  
 
Intervé la Sra. Fuster per dir que estan entrant en un debat que no és el que es manifesta en la moció i 
per tant no haurien de separar-se del camí marcat, es comparteixi o no. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el resultat següent: 
 
 

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

A FAVOR  x   x x 

EN CONTRA  x    

ABSTENCIONS     x    
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M I MV-E ,  DE COMPROMÍS PER 

A DESENVOLUPAR LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL NUCLI H ABITAT DE EL 
VENTAYOL.  

 
 
Atès que actualment El Ventayol és el nucli habitat més gran de Vacarisses sense urbanitzar. 
 
Atès que El Ventayol té greus deficiències estructurals, agreujat per la mancança de la infraestructura 
necessària destinada a les aigües fecals. 
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Atès que els successius governs no han resolt el greu problema de El Ventayol. 
 
Per aquest motiu, considerem necessari per part de tots el partits polítics de la nostra vila, torbar 
solucions definitives a aquesta problemàtica. 
 
És per això que els grups municipals ERC-AM  i  MV-E  de l’Ajuntament de Vacarisses, proposem al Ple 
de la Corporació, l’adopció dels següent 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Compromís dels partits polítics amb representació municipal; ERC-AM, Movem, PSC, de 

tirar endavant les obres d’urbanització de El Ventayol abans del 2022, agafant el projecte 
d’urbanització definitiu que s’iniciarà les properes setmanes. 

 
SEGON.-  Dotar de més recursos econòmics al manteniment dels carrers del nucli habitat de El 

Ventayol, mentre no es portin a terme les obres d’urbanització del sector. 
 
TERCER.-  Comunicar aquest acord als veïns i veïnes de El Ventayol, a la Agrupación de Propietarios 

de El Ventayol i a l’AAVV de El Ventayol. 
 
 
 
La Sra. Sánchez demana la paraula per dir que ells també s’hi han adherit i per tant demana que hi 
constin també al títol de la moció i no només als acords. 
 
A la secretària accidental que subscriu la present Acta li consta aquesta voluntat feta palesa a la Junta 
de Portaveus,  celebrada el 25 de juny de 2018, i per tant el títol de la moció ha de ser  “MOCIÓ 
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM, PSC I MV-E ,  DE COMPROMÍS PER A 
DESENVOLUPAR LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL NUCLI HABITAT DE EL VENTAYOL.” 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que fa unes setmanes van tenir una reunió amb els veïns del 
Ventayol i que ell els va manifestar que buscaria aquest acord de compromís de tots els partits polítics 
representats de que quan s’aprovi el projecte que ara ha de començar es tiri endavant. Segueix dient 
que a petició del PSC en la comissió de dimecres passat, i mentre aquestes obres no arribin, afegeixen 
el segon acord de dotar de més recursos econòmics al manteniment dels carrers del nucli habitat de El 
Ventayol. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que estan molt decebuts amb la moció perquè esperaven poder participar-hi 
com els havia promès l’alcalde, però s’han trobat que van tenir la primera notícia d’aquest acord el dia 
28 d’abril a la reunió amb els veïns. Segueix dient que van intentar asseure’s i arribar a un acord 
consensuat per tots els grups polítics, però no ha pogut ser. 
Per acabar diu que la moció és molt important i no pot acabar-se en 4 paràgrafs, a més hi ha moltes 
coses que no els agraden com per exemple el termini d’execució. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde qui li diu que ells hi estan adherits a la moció. 
 
El Sr. Serna diu que no. 
 
El Sr. alcalde diu que a les comissions van parlar-ne i ho van deixar obert perquè qui volgués afegir 
alguna cosa, igual que el PSC va afegir el segon punt, pogués fer-ho. Segueix dient que intentaran 
acabar el projecte el 2019, però entre que es licita i tot plegat, ja s’arribarà al 2022. 
 
El Sr. Serna diu que Esquerra ho portava al programa electoral anterior i després de 3 anys no s’ha fet 
res que tiri el projecte endavant i per altra banda ells ja han deixat clar moltes vegades que no estan 
d’acord amb que es faci La Creu i es deixi a part El Ventayol, com van manifestar a la reunió amb el Sr. 
Casas i el Sr. Casademunt, doncs creuen que com a mínim el compromís de l’alcalde hauria de ser que, 
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si es començava abans La Creu, immediatament després es comencés El Ventayol i a més fos un 
compromís signat. 
Per altra banda, el Sr. Serna diu que aquesta setmana a la bústia de El Ventayol han trobat un escrit en 
el que només parlen del projecte de El Ventayol, de que ja comença a caminar, quan és un projecte que 
fa 30 anys que camina, una altra cosa és que hagi arribat. 
 
El Sr. alcalde li pregunta de quin escrit està parlant. 
 
El Sr. Serna diu que es refereix a l’escrit que Esquerra Republicana ha deixat a les bústies de El 
Ventayol. 
 
El Sr. alcalde respon que una cosa és el que Esquerra Republicana pugui fer en el seu butlletí, que no 
només s’ha repartit a El Ventayol sinó a tot el poble, i l’altra és que ells estan aquí com a govern i si ja 
no entenen això.... 
 
El Sr. Serna diu que el que ell acaba de dir ha quedat molt clar, li ha exposat on veuen problemes i el 
que demanen, que el termini passi del 2022 al 2020 i que es consensuï la moció per part de tots els 
grups municipals. 
 
El Sr. alcalde diu que ja es va fer així. 
 
El Sr. Serna diu que deixar-los afegir alguna cosa no és consensuar, i que així no es fan les coses, s’ha 
de parlar abans, i escoltar als demés, cosa que no han fet. 
 
El Sr. alcalde torna a  dir que a la comissió es va dir que com a mínim havien d’adquirir el compromís de 
tirar-ho endavant, i que si algú volia afegir alguna cosa podien fer-ho, el PSC va afegir el segon acord i 
tothom hi va estar d’acord però Veïns per Vacarisses no va proposar res i per tant no hi havia res a 
consensuar. 
 
El Sr. Serna diu que el seu compromís va ser parlar-ne abans. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells van dir que tiraven endavant La Creu a banda de El Ventayol perquè 
consideren que es tracta de dues realitats molt diferents urbanísticament parlant. El projecte i 
reparcel·lació de La Creu està a punt d’acabar-se i paral·lelament estan tirant endavant El Ventayol, i a 
més van afegir que intentarien entendre’s amb el representant d’Urbanisme de la Diputació perquè les 
quatre petites urbanitzacions es puguin fer sense col·lectors, cosa que abaratiria molt el cost de les 
obres,i això és el que estan fent. 
Adreçant-se al Sr. Serna li diu que si els quatre anys que ell va estar a govern hagués començat a fer 
alguna cosa d’aquestes ja hagués estat feta, en canvi no van fer res per El Ventayol. 
 
El Sr. Serna diu que sí que van fer, però no van poder continuar i ara arriben ells i ho tiren tot enrere. 
 
El Sr. alcalde li pregunta què és el que ells han tirat enrere. 
 
El Sr. Serna respon que començant pel projecte de reparcel·lació ja és un pas enrere. 
 
El Sr. alcalde diu que tal com va dir el Sr. Boada no el volien fer el projecte de reparcel·lació. 
 
El Sr. Serna diu que ja se n’han fet 5 de projectes de reparcel·lació. 
 
Intervé la Sr. Fuster per dir que només fan que donar voltes al mateix. 
 
El Sr. Serna diu que estan allà asseguts per poder donar les voltes que vulguin a les coses, i que només 
acceptarà que el Sr. alcalde el faci callar.  
 
El Sr. alcalde diu que ell no fa callar ningú i que pot parlar tothom quan vulgui, a més reitera que es 
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tracta d’una moció molt bàsica en la que es pren el compromís de que el projecte que es faci ara, 
s’aprovi i es tiri endavant, per posar fil a l’agulla d’una vegada amb la urbanització. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui adreçant-se al Sr. Serna li diu que a vegades té la sensació que no 
assisteixen a les mateixes reunions, perquè ella personalment tampoc ha entès res del que ha dit. 
Segueix dient que consensuar una moció vol dir que algú té una iniciativa, la porta a debat com es va 
portar a la comissió informativa i allà es on es parla. 
 
El Sr. Serna diu que les comissions informatives són per informar del que hi ha. 
 
La Sra. Sánchez diu que el govern informa i l’oposició ha de preguntar que és el que fan habitualment. 
El govern informa dels punts de l’ordre del dia i d’altres temes i l’oposició pregunta i debat doncs és el 
millor lloc i moment per fer-ho i és de la manera que s’estalvien més reunions, doncs tots ells treballen i 
tenen altres feines. Afegeix que a la comissió informativa de ServeisTerritorials, ells van portar una 
proposta que ja els havien avançat que durien i que en general els va semblar bé perquè precisament si 
el seu grup està a l’oposició és perquè han estat molt crítics, doncs el PSC pensa que s’ha alentit molt  
tot el projecte de El Ventayol i per ells era la prioritat juntament amb l’aigua. Comenta que és per tot això 
que donen suport a aquesta iniciativa, doncs entenen que no és res més que un compromís ferm i una 
declaració d’intenció, i no troben cap motiu perquè ningú hi pugui votar en contra. A més diu que ja els 
explicaran a la gent de El Ventayol perquè estan en contra de fer un compromís de que governi qui 
governi la prioritat serà el Ventayol, això demostra que són poc valents, perquè fora diuen una cosa i 
aquí una altra. 
Per altra banda el fet de separar els projectes de El Ventayol i La Creu es fa per haver escoltat als 
veïns, als quals el Sr. Serna no legitima. Afegeix que ells també creuen que s’hauria d’haver reunit a tots 
els veïns de La Creu, no només als components d’una entitat, però si la gent de La Creu volia un 
projecte diferent de El Ventayol i està disposada a assumir els costos, ells no són ningú per dir que no, 
sent tant diferent la situació de La Creu de la de El Ventayol, doncs és una urbanització petita que es 
pot fer més completa i més ben feta segurament perquè la gent està disposada a assumir els costos, en 
canvi El Ventayol és una urbanització molt complexa i que té la problemàtica de les aigües fecals que 
s’ha de solucionar. 
Adreçant-se al Sr. Serna li diu que no digui que no pot opinar, doncs a la mateixa reunió on el PSC va 
proposar un punt en aquesta moció ells no van proposar res igual que els membres d’Unió Independent. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta a la Sra. secretaria que passaria si no es complís aquest 
acord. 
 
La Sra. Secretaria respon que es tracta d’un declaració de voluntats. 
 
El Sr. Boada segueix dient que per tant no vincula a ningú.  
Fent un repàs als programes electorals de les darreres eleccions el Sr. Boada diu que en relació a les 
obres d’urbanització diu que Podem no deia res; el PSC sí que deia que calia urbanitzar el Ventayol, La 
Creu i la resta de nuclis petits; Esquerra Republicana deia que volia urbanitzar El Ventayol i La Creu 
respectant el que decidissin els veïns i les petites urbanitzacions; Veïns per Vacarisses deia que 
executarien les obres de El Ventayol i La Creu dins la propera legislatura i U.I.P.V deia que es 
comprometien a licitar les obres d’urbanització pendents de El Ventayol i La Creu i els nuclis de Can 
Franc i El Palà, a la vegada que procedirien a impulsar les altres urbanitzacions. És per tot això que diu 
que hi havia compromís per part de tots. 
Pel que fa al pacte de govern, el compromís electoral va ser iniciar contactes amb els veïns i veïnes de 
La Creu per iniciar les obres d’urbanització. 
Segueix dient que U.I.P.V. ha preguntat des del primer dia de legislatura com van les obres de El 
Ventayol i com està el projecte que van deixar sobre la taula, Ple rere Ple, i per sorpresa els van dir fa 
uns sis mesos que amb el concert dels veïns, sense haver-los citat, havien decidit separar els projectes. 
Afegeix que no li votaran en contra perquè son els primers que volen urbanitzar, però està clar que 
l’equip que entri la propera legislatura si no vol no tirarà el projecte endavant, només si tenen voluntat i 
son valents. Per altra banda pregunta si s’està començant a fer la reparcel·lació doncs la consignació 
pressupostària era per la reparcel·lació, no pel projecte, per tant el que creu és que aquests recursos 
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que es demanen al punt segon anessin pel projecte. 
Per acabar diu que si la propera legislatura governen ells, el projecte es tirarà endavant conjuntament El 
Ventayol i La Creu. 
 
El Sr. alcalde li diu que si fan això endarreriran 5 anys més el projecte de El Ventayol. 
 
El Sr. Boada demana al Sr. alcalde que comenci a treballar per El Ventayol que no ho ha fet aquests 4 
anys. 
 
El Sr. alcalde li respon que ell tampoc va fer-ho durant els 20 anys que va governar i que per tant com 
sempre fa demagògia. 
 
El Sr. Boada diu que quan va arribar el Sr. Masana es va trobar un projecte sobre la taula que sortia per 
50 € el m². 
 
El Sr. alcalde li respon que en el seu projecte no hi havia ni asfalt, ni projecte, però això no vol explicar-
ho. 
 
El Sr. Boada diu que el que haguessin hagut de fer és agafar aquell projecte, estudiar que hi faltava i 
acceptar-lo, perquè al final faran el mateix que s’ha fet a La Coma, els carrers que no estaven asfaltats i 
que no hi passaven tuberies no s’asfaltaven, però ell en aquell moment no ho sabia i per tant s’ha de 
refer. Segueix dient que ells de projectes n’han fet molts i sap de què parlen, a vegades hi ha problemes 
com a La Creu que no arriben de punta a punta per no tirar totes les tanques. 
Per acabar li diu que tot això ho podia haver fer des de el primer dia i no al cap de tres anys. 
 
El Sr. alcalde li torna a dir que ell n’ha tingut 20 d’anys per fer-ho. 
 
El Sr. Boada diu que en aquest temps n’han fet moltes d’urbanitzacions. 
 
El Sr. alcalde diu que durant els anys que el Sr. Boada va ser alcalde, l’Ajuntament tenia pressupostos 
de 12 o 13 milions, doncs havien arribat a entrar 3 o 4 milions de l’abocador i per tant tenien diners per 
fer-ho i s’ho van gastar en altres coses. 
 
El Sr. Boada diu que l’època de majors ingressos van ser de 2007 a 2011 quan governava el tripartit. 
 
El Sr. alcalde diu que no és cert, perquè molts dels diners que van arribar aquests anys, igual que els 
que estan arribant ara, eren de subvencions finalistes la majoria.  
 
Intervé el Sr. Salamé qui llegeix literalment el punt novè del programa electoral d’U.I.P.V. de 2011 que 
va ser quan van entrar a govern “acabarem les urbanitzacions pendents amb la complicitat i consens de 
tots els veïns afectats amb el preu més baix possible”. 
 
El Sr. Boada diu que aquells anys van ser època de crisis. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que el que ha explicat el Sr. Boada és la realitat, porten tres anys governant i 
no han fet res per El Ventayol i ben poc per La Creu, a més pregunta amb quins veïns han parlat per 
decidir que es farà un projecte separat. 
 
La Sra. Sánchez diu que ella no ha dit això. 
 
El Sr. Gibert diu que ha dit clarament que el fet de separar el projecte estava consensuat amb els veïns. 
Segueix dient que a un any de les eleccions no els poden demanar un compromís, quan ells el seu 
compromís el tenen en el seu programa electoral amb el seu electorat i veïns de Vacarisses. 
 
El Sr. alcalde li pregunta si els altres programes electorals no valen, doncs el 2011 ja van dir que ho 
farien, per tant ara els retreuen el que ells van fer el 2011. 
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El Sr. Gibert diu que en tres anys han estat incapaços de tirar endavant res, només han fet una reunió 
amb els veïns de El Ventayol bàsicament de cara a la galeria i per satisfer la demanda de les regidores 
del PSC que li van reclamar reiteradament que convoqués als veïns de El Ventayol, i a més de la reunió 
no en va sortir cap conclusió ni de terminis, ni de sistema d’execució... i a sobre al final del power point 
hi deia “ I ara què?”. 
Segueix dient que ara el que pretenen és passar-los la pilota als grups de l’oposició, però ells el que 
faran serà agafar el compromís amb el veïnat quan vinguin les eleccions. 
Per altra banda diu que és cert que el dia de la comissió informativa no van aportar temes però com que 
encara no s’ha aprovat els poden aportar ara. 
  
Proposen que en el primer punt digui “ assumir el compromís dels partits polítics amb representació 
municipal de tirar endavant les obres d’urbanització de El Ventayol abans de que s’acabi l’actual 
legislatura” . 
 
La Sra. Sánchez i el Sr. Alcalde diuen que això sí que és fer demagògia. 
 
El Sr. Gibert els respon que si el que volen és consensuar un compromís han de fer-ho. 
 
El Sr. alcalde diu que ells són realistes i saben perfectament que no es pot fer, el Sr. Boada que tant hi 
entén d’obres sap que això és impossible. 
 
El Sr. Gibert diu que el Sr. Boada potser no n’és molt de polític però en obres hi entén molt més que tots 
ells junts perquè la gran majoria d’obres d’urbanització del municipi les ha portat ell, excepte les de 
Torreblanca II i Carena Llarga que va ser la més nefasta de totes. 
 
El Sr. alcalde li diu que la pitjor urbanització que s’ha fet a Vacarisses és La Coma i la va fer U.I.P.V.  
 
El Sr. Gibert li pregunta al Sr. alcalde com pensen fer El Ventayol, i si ho ha explicat als veïns. 
 
El Sr. alcalde respon que almenys hi posaran asfalt, cosa que en el seu projecte no n’hi havia. 
 
El Sr. Gibert diu que a La Coma hi ha asfalt i que no és cap desastre. També li pregunta al Sr. alcalde 
com vol que es comprometin a aprovar la moció si no saben ni quin projecte sortirà, doncs no ho han 
comentat amb l’oposició, a més d’entrada ja no poden estar-hi a favor perquè sempre han dit que era 
millor fer les dues urbanitzacions conjuntament, però el govern està fent el que els dóna la gana sense 
escoltar els veïns ni l’oposició.  
 
El Sr. Alcalde diu que aquest primer punt que proposen és demagògic del tot i per tant ja els diu que no, 
a més pensa que aquesta proposta es va portar a comissió informativa i era allà on s’havia de debatre 
que per això hi son les comissions. 
 
El Sr. Gibert diu que el seu grup es reuneix els dimarts i resulta que la Junta es fa dilluns, per tant van 
acordar aquests acords que ara li plantegen i si els accepta bé i sinó ells mateixos perquè el que 
explicaran al veïnat de El Ventayol serà això, el que ells proposen. 
 
Pel que fa al segon punt de la moció el Sr. Gibert diu que proposen que digui “acordar i consensuar el 
sistema d’execució del projecte de les obres d’urbanització que s’adapti millor a les necessitats reals de 
la majoria de veïns i veïnes del Ventayol”. 
 
I el tercer punt que demanen és “ adquirir el compromís polític que el projecte escollit serà sempre el 
més favorable i viable econòmicament pels interessos dels veïns i veïnes del Ventayol”.  
 
Per acabar diu que són dos punts clarament favorables als veïns i que en la moció presentada no s’han 
tingut en compte, tot i que evidentment també estan d’acord amb que s’ha de dotar de més recursos.  
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Adreçant-se al Sr. alcalde li diu que si aquests acords s’incorporen a la moció hi votaran a favor. 
 
El Sr. alcalde respon que el segon i tercer punt milloren la proposta però el primer suposa que l’han 
posat perquè saben que diran que no i que hauran de descartar els altres dos, doncs saben que 
tècnicament és impossible començar les obres abans de 2019 i fins i tot abans de 2020. 
Afegeix que amb aquest punt estan enganyat a la gent perquè saben que no es pot fer el projecte, 
aprovar-lo, licitar-lo ... I que si volen poden afegir un cinquè punt que digui “explicar el perquè durant vint 
anys de govern d’U.I.P.V. no es van tirar endavant les obres” . 
 
El Sr. Gibert respon que el Sr. alcalde governa amb rancúnia i així no aniran enlloc. 
 
El Sr. alcalde diu que ell no en té gens de rancúnia de res. 
 
El Sr. Gibert li diu que el què fa és anar amb mala llet, perquè amb aquests acords que ells proposen els 
veïns hi estaran d’acord, doncs el que volen és que es comencin les obres. 
 
El Sr. alcalde torna a dir que no té cap problema en incorporar els dos últims punts que ha dit, però que 
el primer no el poden incorporar, doncs el que ell no vol fer és enganyar més als veïns de El Ventayol 
com se’ls ha anat enganyant durant molts anys. 
Diu que a la reunió amb els veïns de El Ventayol, el que va fer, entre altres coses, com a alcalde, va ser 
demanar perdó per no haver-se urbanitzat encara i ternir-lo com el tenen. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que creu que s’ha d’imposar la sensatesa d’una vegada i el què 
no poden permetre és que en un proper mandat governi qui governi es tornin a fer modificacions sobre 
un projecte que ara tiri endavant. Explica que la legislatura 2007/2011 ells ja van deixar un projecte del 
Ventayol a punt de licitar, però va arribar U.I.P.V i el van modificar perquè les unitats d’actuació després 
de la crisi van considerar que perjudicaven a certs propietaris i per tant no es va fer, i ara si el PSC ha 
estat molt crític amb els seus excompanys de govern ha estat precisament per això, perquè no s’han 
reunit amb els veïns, perquè no s’ha accelerat, que és el què calia i ara que es posen les piles i volen 
tirar-ho endavant és l’oposició qui posa pegues. 
En relació al comentari que ha fet el Sr. Gibert sobre la burla del Sr. Alcalde a la reunió, diu que almenys 
li honora el fet que demanés disculpes en nom de tots els governs anteriors que no van executar El 
Ventayol. Afegeix que la autèntica burla va ser la d’U.I.P.V, abans de les eleccions de 2015 quan van 
reunir a la gent de El Ventayol a correcuita, en plena campanya, per explicar el projecte de La Coma, i a 
més van fer una votació anònima amb un codi de barres sota el full que identificava les persones, i 
aquesta és la manera que tenen de fer les coses. 
 
Per acabar, demana que no critiquin tant i que acceptin que governi qui governi ha de tirar endavant les 
obres, sigui quin sigui el projecte, doncs no s’està pensant en la gent sinó en partidisme polític i això és 
el que no poden fer. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui adreçant-se al Sr. alcalde li diu que en dues ocasions ha dit que la 
proposta d’U.I.P.V. no s’aguantava per enlloc perquè en l’anterior legislatura van tirar l’oportunitat de fer-
ho i no ho van fer. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell no ha dit això. 
 
El Sr. Serna segueix dient que el Sr. alcalde s’ha oblidat de què quan ells van entrar a governar 
Torreblanca II estava sense acabar, feta un merder, i ells van necessitar tres anys per endreçar la 
situació. Afegeix que va ser la Sra. Sánchez qui va fer aquelles obres i ho tenia tot arreglat i ara ve amb 
unes parafernàlies que no entén ningú, a més de dir que s’ha de començar a imposar la sensatesa. 
 
La Sra. Sánchez respon que la diferència entre els uns i els altres és que quan ells han arribat al govern 
han tirat endavant el que hi havia sobre la taula, amb modificacions sobre la marxa, van tirar endavant 
les obres de Torreblanca II, van posar diners per ajudar als veïns a fer els pagaments, van fer per 
primera vegada fraccionaments, i encara que al Sr. Serna l’obra no li agradi la realitat és que és la millor 
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urbanització amb diferència a nivell de mobilitat, accessibilitat i va quedar ben correcta. Segueix dient 
que en l’anterior legislatura es va trobar les obres del Palà, amb les que es volia anar a contenciós i ells 
la van tancar i no van permetre contenciosos doncs més val un mal acord que un bon judici. Afegeix que 
en aquesta legislatura es van trobar les obres de La Coma amb un projecte amb el qual es va enganyar 
els veïns, doncs hi va haver una modificació i els veïns van acabar pagant molt més, i també la van 
acabar amb algunes modificacions que ells no van voler fer, i tot i així les van tirar endavant. En canvi, 
diu que quan U.I.P.V. entra a governar fan enrere el que els altres han tirat endavant, igual que van fer 
amb les obres de Torreblanca II que van acabar al contenciós. 
 
Per acabar diu que no es poden permetre tenir als veïns de El Ventayol quatre anys més sense 
l’urbanització. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que la millor prova per demostrar que s’ha d’aprovar la moció amb els seus 
acords és l’escenari que s’està donant ara mateix que no s’hauria de reproduir més. Afegeix que potser 
s’ha fet tard, però ara s’ha de tirar endavant, i el que no es pot fer és retreure Ple rere Ple les mateixes 
situacions que si les obres de Torreblanca, que si les de La Coma... doncs la gent del Ventayol el que 
volen són solucions. Comenta que si en el 2020 no pot ser tècnicament, ho poden avaluar entre ells i 
pregunta al Sr. Boada quina data li sembla a ell que seria factible. 
Per acabar diu que els retrets continus no porten enlloc i que és cert que El Ventayol està desastrós i 
per això s’ha demanat més recursos, però el què cal fer d’una vegada és actuar i tirar les obres 
endavant, com abans millor. 
 
El Sr. alcalde diu que la data de 2022 és evident perquè és el proper mandat i es tracta de posar un 
topall. Afegeix que pel bé dels veïns del Ventayol s’han de deixar de retrets, ja s’han dit el que s’havien 
de dir i han de votar la proposta. 
 
Intervé el Sr. Garrido qui diu que, com a representant de Veïns per Vacarisses està flipant, però com a 
veí de El Ventayol sent vergonya per tots, i és l’unic de la taula que mai ha governat. Adreçant-se al Sr. 
alcalde li diu que pot comprovar que la moció està molt poc consensuada i treballada, doncs se n’ha 
parlat molt poc. Fa un mes van demanar parlar-ne, però el que ha fet és fer aquesta moció i rentar-se 
les mans. Afegeix que El Ventayol no oblida, doncs va ser una de les primeres urbanitzacions que es va 
posar a treballar per fer les obres d’urbanització quan governava el Sr. Bayà. Diu que ell mateix porta 
vint-i sis anys a l’Associació de Veïns, dins o fora, però col·laborant, i ara es troben discutint aquesta 
moció que només interessa al Sr. alcalde i a la Sra. Sánchez per seguir escalant en les properes 
eleccions i poder justificar que El Ventayol es farà. Segueix dient que desconfia de tothom, doncs a 
l’assemblea de La Creu, ell personalment va demanar aquest segon punt que han afegit el PSC, i ara 
s’ha inclòs gràcies a la Sra. Sánchez, però igualment està content de que l’hagin inclòs. 
 
El Sr. alcalde diu que no importa qui l’hagi presentat. 
 
El Sr. Garrido diu que el que podrien fer és retirar la moció i parlar de tot plegat sense públic per no fer 
l’espectacle que estan fent alguns que s’estimen molt a El Ventayol i fins i tot van deixar el govern per 
les obres. Segueix dient que el seu partit no va aprovar el pressupost perquè no estaven d’acord en que 
es dividís La Creu i el Ventayol, en canvi la Sra. Sánchez que s’estima tant a La Creu o a El Ventayol... 
Explica que cap al mes de novembre quan es va demanar els diners pel camp de futbol es va 
condicionar el vot a què s’incloguessin 40.000 € per la reparcel·lació de El Ventayol  i així es va fer, però 
tot just ara es comença a caminar. Afegeix que a la reunió van demanar poder parlar amb el Sr. 
Casademunt però va ser el regidor d’Urbanisme qui els van justificar que El Ventayol s’havia de separar 
de La Creu, per poder fer La Creu, perquè La Creu s’havia de dividir en dos projectes perquè els 
suposava un 30 % d’estalvi als veïns. I ara els pretenen enganyar amb aquesta moció, per tant han 
d’acordar una data més propera, res de parlar de 2022. 
 
El Sr. alcalde reitera que es tracta d’una voluntat de tots els partits polítics que s’hi vulguin afegir, doncs 
no saben qui hi haurà el proper mandat. 
 
El Sr. Garrido pregunta qui s’ho creurà això. 
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El Sr. alcalde respon que no sap què vol dir, doncs si el compromís l’agafen tots qui hi haurà assegut 
aquí serà algun d’ells o algun altre representat d’un dels partits polítics, i per tant es tracta del 
compromís de tots. 
 
El Sr. Garrido diu que és un compromís sense consens i que el què haurien d’haver fet és portar els 
deures fets i anunciar que el Ventayol es farà. 
 
El Sr. alcalde diu que això és el que estan fent. 
 
El Sr. Garrido diu que es tracta d’una trampa i que la Sra. Sánchez anirà venent que ella va proposar 
una cosa que en realitat va proposar ell. 
 
La Sra. Sánchez respon que ella no va fent com ell. 
 
EL Sr. alcalde diu que a la moció no diu qui ha fet l’aportació, però el que sí que sortirà seran els partits 
que votin a favor de que les obres de El Ventayol estiguin finalitzades abans de 2022. 
 
El Sr. Garrido diu que pretenen que aprovin un document que ni tant sols han debatut, enlloc de portar 
els deures fets i estalviar-se tot això, a més diu que això es tracta d’un compromís electoral. 
 
La Sra. Serra diu que precisament és per evitar això. 
 
La Sra. Sánchez diu que precisament és el contrari. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que una cosa és el Pla Especial i 
una altra les obres d’urbanització i que està clar que en aquests 4 anys l’única cosa que s’ha fet per El 
Ventayol son els 50.000 € pel projecte de reparcel·lació, quan podien haver començat pel projecte 
d’obres, doncs ja n’hi havia un de fet que no se’l va mirar ningú, ni ell mateix perquè quan el van 
entregar hi va haver les eleccions. 
 
El Sr. Casas diu que si no l’ha vist és perquè no ha volgut.  
 
El Sr. Boada diu que les voluntats es demostren amb els pressupostos, que ells estaven fent els passos 
interiors però faltava fer el projecte de les clavegueres amagades, la sortida al barranc, les 
expropiacions.... molta feina que no es fa així, perquè només hi han posat 50.000 € pel projecte de 
reparcel·lació i l’altra projecte s’ha deixat podrir, per tant ara no hi poden votar a favor, les coses s’han 
de parlar abans i no anar per lliure. Afegeix que a la moció el que haurien de posar és que si el Sr. 
Masana és l’alcalde i això no es compleix haurà de deixar el càrrec. 
 
La Sra. Sánchez diu que això és el que haurien de posar tots els polítics quan fan programes, però al 
final la gent acaba votant als que no compleixen. 
 
El Sr. alcalde diu que no vol entrar més en el debat i com que estan per fer els pressupostos de 2019 
entre tots tenen l’oportunitat... 
 
El Sr. Boada l’interromp per dir que els pressupostos de 2019 no serveixen per res. 
 
El Sr. alcalde demana si us plau al Sr. Boada que calli quan no té la paraula. 
 
El Sr. Gibert diu que amb el Sr. alcalde no es pot ni parlar ni consensuar res. 
 
El Sr. alcalde diu que els dos punts que han proposat U.I.P.V. podrien estar inclosos a la moció però no 
han volgut. 
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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      

ABSTENCIONS   x  x    
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M , MV-E, I VpV ,PER DEMANAR 

LA INCLUSIÓ DE VACARISSES  AL GEOPARC DE LA CATALUN YA CENTRAL  
 
El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central és un projecte vertebrador que posa en valor i 
contribueix a protegir la riquesa i els atractius geològics i miners d’aquest territori, així com els actius 
turístics sota un denominador comú, el geoturisme, amb una oferta turística interessant i de qualitat, que 
integra cultura, natura, geologia, mineria i gastronomia.  
 
Cal entendre el Geoturisme com aquella activitat que sustenta, o fins i tot millora, el caràcter i el valor 
geogràfic d'un territori, com és la seva cultura, el medi ambient, el patrimoni i el benestar dels seus 
residents. La idea de millora sostenible permet el desenvolupament basat en el trets identitaris i propis 
del territori.  
 
El Parc Geològic i miner de la Catalunya Central, del qual formen part les comarques del Bages, el 
Moianès i una petita part de El Baix Llobregat, concretament el municipi de Collbató, treballa activament 
per la protecció del seu patrimoni geològic i s’integra dins una estratègia territorial de desenvolupament 
econòmic sostenible.  
 
L’any 2000 es va crear la Xarxa Europea de Geoparcs, amb l’objectiu de protegir i conservar el 
patrimoni geològic, sota un model associatiu voluntari de territoris compromesos a tenir cura del seu 
patrimoni geològic, acceptant i implementant la Carta de la Xarxa Europea de Geoparcs.  
 
El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central va esdevenir Geoparc de la Xarxa Europea el 
setembre de 2012. 
 
La vila de Vacarisses, a més de llindar amb el Geoparc de la Catalunya Central, a través de  les  
poblacions del Bages de Monistrol de Montserrat, Mura i Castellbell i el Vilar presenta tota una sèrie 
d’especificitats geològiques de gran interès, donades per la situació de Vacarisses; entre dos Parcs 
Naturals com són Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montserrat i delimitada geogràficament per la seva 
banda sud per els contraforts de la Serralada Prelitoral. 
 
Donat que Vacarisses geològica, paisatgística i històricament ha estat vinculada a l’actual Geoparc de la 
Catalunya Central.  
 
Que amb aquesta nova incorporació, aquesta relació es veuria reforçada, així com també s’obriria una 
vinculació en els àmbits del turisme, l’esport, la cultura i el lleure. 
 
Per tot això el s grups municipals ERC-AM , MV-E i VpV  de l’Ajuntament de Vacarisses,  presentem al  
Ple de la Corporació l’aprovació dels següents  
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A C O R D S 
 
PRIMER.-  Iniciar els tràmits per tal de demanar la inclusió de Vacarisses al Geoparc de la 

Catalunya Central.  
 
SEGON.-  Que es facin els tràmits necessaris per a l’obtenció dels informes tècnics que recolzin 

aquesta petició.  
 
TERCER.-  Traslladar aquests acords al Geoparc de la Catalunya Central, al Consell Comarcal 

Vallès Occidental, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, al Consell Comarcal del 
Bages, al Consell Comarcal del Moianès i als Ajuntaments que conformen actualment el 
Geoparc de Catalunya Central. 

 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que el Parc Geològic i Miner de Catalunya és un projecte per 
posar valor i contribuir a protegir la riquesa i els atractius geològics i miners d’aquest territori així com els 
actius turístics sota un denominador comú, el Geoturisme, amb una oferta interessant i de qualitat que 
integra cultura, natura, geologia, mineria i gastronomia. El Parc Geològic el formen les comarques del 
Bages, Moianès i una petita part del Baix Llobregat, concretament el municipi de Collbató i es treballa 
activament per la protecció del seu patrimoni geològic i s’integra dins d’una estrategia territorial de 
desenvolupament econòmic sostenible. La vila de Vacarisses, a més de llindar amb el Geoparc de la 
Catalunya Central, a través de  les  poblacions del Bages de Monistrol de Montserrat, Mura i Castellbell i 
el Vilar, presenta tota una sèrie d’especificitats geològiques de gran interès i delimita geogràficament per 
la seva banda sud per els contraforts de la Serralada Prelitoral. 
Donat que Vacarisses geològica, paisatgística i històricament ha estat vinculada a l’actual Geoparc de la 
Catalunya Central i amb aquesta nova incorporació, aquesta relació es veuria reforçada, així com també 
s’obriria una vinculació en els àmbits del turisme, l’esport, la cultura i el lleure. És per tot això que els 
grups municipals ERC-AM , MV-E i VpV  de l’Ajuntament de Vacarisses,  presenten al  Ple de la 
Corporació l’aprovació dels següents acords.  
A continuació llegeix els acords de la moció. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que els sembla que es tracta d’una bona eina per l’Ajuntament de Vacarisses 
i que per tant hi votaran a favor. 
 
 
Sotmesa a votació 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 29 DE MAIG DE 2018 I EL 4, 11 , I 18 DE JUNY DE 2018. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 
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SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 179/2018, de 28/05/2018, al 217/2018, de 22/06/2018), 
(Medi Ambient i Sostenibilitat, del 22/2018, de 24/05/2018, al 24/2018, de 11/06/2018), (Serveis 
Municipals, del 27/2018, de 30/05/2018, al 29/2018, de 15/06/2018), (Sanitat i Consum, del 
28/2018, de 4/06/2018, al 30/2018, de 15/06/2018), (Urbanisme, del 36/2018, de 30/05/2018, al 
43/2018, de 21/06/2018), (Esports, el 17/2018, de 19/06/2018), (Educació, del 15/2018, de 
28/05/2018, al 19/2018, de 15/06/2018), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 35/2018, de 
28/05/2018, al 38/2018, de 14/06/2018), (Cultura, Festes i Patrimoni, del 21/2018, de 
30/05/2018, al 26/2018, de 13/06/2018), (Comunicació el 5/2018, de 13/06/2018). 

 
3.3.-  DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNC IONARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.  
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Intervé el Sr. Serna qui vol fer quatre preguntes. Adreçant-se al Sr. Casas li prengunta quan 
començaran les obres del camp de futbol i què passarà amb els equips que no puguin jugar mentre es 
fan les obres. 
Al Sr. Salamé li pregunta quan faran la neteja de la vorera de la carretera d’Olesa. 
A la Sra. Fuster li pregunta quan faran la reunió per parlar de la franja de protecció de Torreblanca i de 
la Carena Llarga. 
Per acabar pregunta per les obres del nucli, com van i data de finalització prevista.  
 
Intervé el Sr. Garrido qui demana al Sr. Alcalde que torni a provar sort amb el tema de la passarel·la ara 
que ja tenen govern i s’ha retirat el 155. 
 
El Sr. Alcalde respon que el 155 hi tenia poc a veure en aquest cas. 
 
Per altra banda tona a demanar els rètols informatius del terme de Vacarisses. 
 
El Sr. alcalde diu que els rètols els tenen pendents, però que pel que fa a la passarel·la ell no hi tornarà 
a entrar, doncs ja ho ha demanat dues vegades, i que el que pot fer és quan torni a anar a Carreteres 
tornar-ho a demanar, però estan pendents de rebre l’escrit denegant-los la passarel·la. 
 
El Sr. Garrido li demana al Sr. Alcalde que tant aviat tingui aquest escrit li faci arribar. 
 
El Sr. alcalde respon que així ho farà. 
 
En relació a la franja de Torreblanca II, la Sra. Fuster li diu al Sr. Serna que ja li va comentar que tenien 
una reunió aquesta setmana i fins i tot el va convidar a anar amb ella. 
 
El Sr. Serna respon que ell necessita que la reunió sigui una tarda. 
 
La Sra. Fuster diu que parlarà amb la directora d’obres però creu que no hi haurà cap problema. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui en relació al camp de gespa diu que aquesta propera setmana es 
reunirà un dia amb el regidor d’Esports de Viladecavalls i un altre dia amb el de Sant Vicenç, per trobar 
unes instal·lacions on puguin fer els entrenaments i partits els jugadors de Vacarisses mentre no acabin 
les obres. 
En relació a les obres del nucli, diu que ,segons la planificació que els van fer arribar, l’acabament de les 
obres està prevista pel 16 de juliol, tot i que les cates que s’ha hagut de fer per les canonades de 
fibrociment i les pluges poden endarrerir una mica aquesta data. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui en relació a la neteja de la carretera d’Olesa diu que segons 
l’informaven aquest matí ja hi han començat a treballar. 
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Intervé la Sra. Sánchez qui reitera la petició que va fer l’anterior Ple, en relació a la neteja de les 
pintades a la via pública. Comenta que fa unes 3 setmanes que han aparegut pintades a les 
marquesines de l’autobús a la carretera d’Olesa, sobre dels llaços grocs s’hi han pintat banderes 
espanyoles, i no és només un tema de confrontació política, sinó d’imatge de l’espai públic, per això 
demana al regidor d’Obres i Serveis que doni les ordres a l’empresa concessionària per tal que ho 
netegin. 
Pregunta també al Sr. Salamé quines gestions s’han fet amb CONGIAC des de la seva marxa del 
govern, s’hi s’ha fet l’estudi que van deixar pendent, o s’ha avançat d’alguna manera en aquest sentit. 
En relació al soterrament de la línia telefònica de Torreblanca II, pregunta com van les gestions. 
La Sra. Sánchez comenta també que a la Junta de Govern de 19 de juny es parla de l’expedient de 
contractació de serveis periodístics i pregunta de què es tracta.  
Per acabar diu que hi havia consignació per arreglar el carrer Llobregat i pregunta quan començaran. 
 
En relació a l’inici de l’expedient de contractació de serveis periodístics el Sr. alcalde respon que es 
tracta d’un tràmit que han de fer per la nova llei de contractes. 
 
Pel que faal carrer Llobregat, el Sr. Alcalde diu que com ja li va dir estan treballant amb el conveni per 
obtenir més asfalt i poder asfaltar més carrers. 
La Sra. Sánchez pregunta si aquests carrers es faran independentment del conveni. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui informa que demà mateix tenen una reunió per planificar les 
actuacions que es volen dur a terme al Ventayol, doncs igual que a La Creu, després de totes aquestes 
pluges, hi ha carrers han quedat molt afectats.  
 
Pel que fa al CONGIAC, diu que encara no ho han reprès, però que ho té present. 
 
En relació al soterrament de les línies de telefònica tant de Torreblanca com del Palà, diu que es va 
parlar amb Telefònica i els van comunicar que tenien la intenció de fer-ho i ho farien en breu. Afegeix 
que els van informar també que estaven estudiant si ficar fibra, tot i que de moment no estaria operativa. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que abans d’enviar-los els dos convenis n’haurien d’haver parlat. 
Diu que ell no està d’acord amb això de la planta d’asfalt doncs creu que els prenen el pèl, perquè treure 
9.000 € per legalitzar una industria que hauria de plegar és una misèria, doncs una parcel·la petita del 
polígon ja paga 21.000 € només d’IBI. Demana que aquest conveni sigui retroactiu, és a dir, que si 
d’aquí un any hi ha un altre equip de govern ho puguin tirar enrere. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui en relació a les obres del nucli diu que són un desastre, el carrer de l’Esglèsia 
és un abocador incontrolat de runa tancat amb quatre tanques. 
 
 
El Sr. alcalde diu que hi estan fent obres, per tant no pot parlar d’abocador incontrolat.  
 
El Sr. Gibert diu que d’obres se n’han fet moltes a Vacarisses, però ell no havia vist mai el desastre que 
estan permetent ells, doncs en una obra contractada per l’Ajuntament, amb uns tècnics que l’haurien de 
controlar no hauria de passar això, un abocador incontrolat al mig del carrer. Afegeix que porta de dos a 
tres plens dient que els contenidors de l’empresa que està executant l’obra que estan repartits per les 
obres no tenen cap senyalització i que en l’anterior ple el Sr. Alcalde li va respondre literalment de l’acta  
“ho hem comentat amb l’empresa i que el tema havia d’estar resolt aquesta setmana, però li consta que 
no és així i per això ha parlat amb la direcció tècnica per tal que parli amb l’empresa i ho solucioni.” 
 
Adreçant-se al Sr. alcalde i al Sr. Casas els pregunta què estan fent per l’obra i que com pot ser que el 
nucli que ja està prou castigat, amb els comerços que s’estan tancant, i que això no s’estigui controlant.  
 
La Sra. Serra diu que s’estan tancant comerços amb previsió d’obrir-ne d’altres. 



 36 

 
El Sr. Gibert diu que tanquen per culpa de l’illa de vianants i pel desastre que estan provocant les obres  
Pregunta qui és el tècnic responsable que controla l’obra i qui fa físicament la visita d’obres. 
 
El Sr. alcalde respon que ja coneixen el tècnic que hi ha hagut sempre a la casa. 
 
El Sr. Gibert respon que té entès que el Sr. Puigdomènech no és qui ha de fer les visites d’obra, sinó 
que ha de fer-les una noia, que és l’arquitecte a qui li toca. 
 
El Sr. alcalde respon que les visites les fan els dos. 
 
 
El Sr. Gibert diu que no és així perquè la responsable està de baixa. 
Per altra banda el Sr. Gibert diu que tenen constància de queixes dels veïns pel garbuix del nucli i que 
han vingut a l’Ajuntament a demanar per un responsable i no hi ha ningú. 
 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ell és el primer responsable però quan ve un veí el Sr. Múrcia diu 
que ell no és el responsable. Segueix dient que no és de rebut que la gent hagi de circular pel carrer 
Pau Casals amb contenidors sense senyalitzar ni de dia ni de nit i que ni l’Ajuntament ni la direcció 
facultativa hauria de permetre-ho, a més diu que no està senyalitzat ni l’accés per sortir del poble. 
Afegeix que no vol ni pensar què faran si algun dia tiren endavant obres d’importància com les del 
Ventayol. 
Torna a dir que l’abocador incontrolat que hi ha al mig del carrer de l’Església és una autèntica 
vergonya, posen les runes a un metre de les vivendes, per tant demana que hi posin mà, doncs l’imatge 
que donen com a Ajuntament és deplorable i demostren que no estan capacitats per dur a terme unes 
obres com les del Ventayol. 
 
Segueix dient que fa un mes, uns veïns es van queixar en aquest Ple de l’estat dels carrers del Ventayol 
degut a les pluges, mostra unes fotografies dels carrers i diu que un mes després segueixen igual i fa un 
moment que volien el compromís de fer les obres del Ventayol, quan el que han de fer és un 
manteniment dels carrers i que com a mínim els veïns hi puguin circular dignament. 
 
En relació al camp de futbol pregunta quants equips de nens hi haurà de cara a la temporada vinent, i el 
nombre total de participants a les competicions.  
Adreçant-se al Sr. Casas li pregunta una vegada més quan pensen licitar el concurs del bar del camp de 
futbol doncs ja porten dos anys dient que l’adjudicaran, a més també li han preguntat què s’està fent al 
local doncs sembla ser que s’estan servint begudes sense cap control i ho estan permetent.  
 
 
Pren la paraula el Sr. Casas diu que per la propera temporada ara mateix no té dades, doncs al 
setembre sempre hi ha noves inscripcions. Comenta que el club, com a entitat,  ha fet una previsió, i 
que quan la tinguin ja li faran arribar. En relació al bar diu que la intenció era fer-ho passat l’estiu però 
entenen que si el camp està en obres, poc servei podrà donar. 
 
En relació a l’illa de vianants el Sr. Casas diu que el responsable de la direcció facultativa és la Teresa 
Boada, però com que està de baixa, el Sr. Puigdomenech la substitueix.  
 Pel que fa a la senyalització, diu que no recorda si va ser en l’anterior Ple o en alguna comissió que va 
comentar que després de parlar-ho amb la direcció tècnica i facultativa el van informar que la 
senyalització lumínica no era necessària quan hi ha els elements en llocs il·luminats, però tot i així s’ha 
posat il·luminació en algun punt quan ha calgut, com en el carrer major. Pel que fa a la senyalització de 
direcció de carrers és cert que hi ha una falta de senyalització de la que ja en van parlar a la visita 
d’obres, i que esperen que demà estigui resolt. 
 
En relació als carrers del Ventayol, el Sr. Salamé diu que ja ha respost abans. 
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El Sr. Gibert diu que aquella resposta no els ha servit perquè han tingut als veïns del Ventayol durant un 
mes amb els carrers en aquell estat. 
 
 

 
Essent les vint-i-dues hores i vint-i-un minuts , el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió 
de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 EL PRESIDENT, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL, 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Jorgina Torrella i Ubach 

 
 
 
 
 
 
 


