
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 29
DE NOVEMBRE DE 2018

Vacarisses,  29  de  novembre  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

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

Excusa la seva absencia l’Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde.

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

O R D R E     D E L      D I A

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- APROVACIÓ  DE  L’ACTA DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA EL  DIA 25
D’OCTUBRE DE 2018 .

Sotmeses a votació s’aproven per tots els regidors presents assistents a la  sessió, excepte
l’abstenció del Sr. Boada.

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

A FAVOR x x x-1 x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS  1  
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1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’INDÚSTRIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ
I TURISME, D’APROVACIÓ INICIAL DE LES "BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES, AUTÒNOMS I ENTITATS SENSE
ÀNIM  DE  LUCRE  QUE  FACIN  EFECTIVA LA CONTRACTACIÓ  DE  PERSONES
DESOCUPADES DEL MUNICIPI  DE VACARISSES,  I  A NOUS AUTÒNOMS,  2019-
2020”.

El  procediment  ordinari  de  concessió  de  subvencions  serà  en  règim  de  concurrència
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i  l’ article  55 del Reial Decret 887/2006,  de 21 de juliol,  pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei. 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008
va aprovar  l’Ordenança general  de  subvencions  de  l’Ajuntament  de Vacarisses ,   publicant
l’acord  al  Butlletí  Oficial  de la  Província núm.  191 de data 9.08.2008,  al  Diari  Oficial  de la
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació
definitiva així com el text íntegre del dit Reglament al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 de
data 29 de maig de 2008.

L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions
que  s’hagin  de  concedir  mitjançant  concurrència  competitiva  s’hauran  d’aprovar  les
corresponents  Bases específiques  .En el  mateix  sentit  s’expressa l’article  124.1  del  Decret
179/1995 , de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals . El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert  a
124.2 del  Decret 179/1995.

Vist  que  el  marc  legal  que  determina  el  procediment  i  règim  jurídic  per  a  la  tramitació  i
atorgament de subvencions ve establert a la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les
normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25
d’octubre, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Redactades les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses, autònoms i
entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del
municipi de Vacarisses, i a nous autònoms” el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als
article 124.1 124.3 del Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions.

El  Ple  de  la  Corporació  és  l’òrgan  competent  per  a  l’aprovació  de  les  bases  ,  tal  i  com
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret
179/1995.

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 23
de novembre de 2018 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció
del següent 

A C O R D

PRIMER.- Aprovar inicialment les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions a
empreses,  autònoms  i  entitats  sense  ànim  de  lucre  que  facin  efectiva  la

2



contractació de persones desocupades del  municipi  de Vacarisses, i  a nous
autònoms, 2019-2020”.

SEGON.- Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord
i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament i a l’eTauler, pel
termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que es presenti
cap  al.legació  o  reclamació,  esdevindran  aprovades  definitivament  amb
caràcter automàtic.

TERCER.- Publicar  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  una  referència  de
l’anunci del BOP.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui abans d’explicar la moció excusa l’absència de la Sra. Serra,
que per motius familiars no ha pogut assistir a la sessió plenària.

Comenta que la moció ja es va explicar la les comissions i que, com ja saben, s’ha vingut fent
els darrers anys. Pregunta si algú té algun dubte o consideració a fer.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Serna  qui  diu  que  els  agrada  molt  que  això  es  segueixi  fent  i  que
evidentment hi votaran a favor.

Intervé el Sr. Gibert qui diu que als requisits, on diu que cal estar empadronat a Vacarisses, els
agradaria afegir que portin un mínim de 6 mesos empadronats, doncs sense això es poden
empadronar i optar directament a la subvenció.

El Sr. Serna diu que ells estan d’acord amb el redactat actual.

La Sra. Sánchez diu que tot i la picaresca hi ha mesures de control, per tant no és una cosa
que vegin rellevant.

La Sra. Fuster diu que tampoc hi veu cap problema.

El Sr. Gibert diu que ell es refereix als treballadors que poden optar a la feina, doncs si ve una
persona de fora es pot empadronar per obtenir la feina i, posteriorment, donar-se de baixa del
padró.

El Sr. Garrido diu que empadronar-se es tot un tràmit i han de trobar algú de Vacarisses que els
empadroni a casa seva, portar les escriptures, el consentiment dels propietaris....

El Sr. Alcalde diu que empadronar-se és immediat i que fins i tot et donen de baixa al municipi
d’origen.

El Sr. Alcalde diu que no hi veu cap necessitat però si prefereixen ho poden afegir.

El Sr. Boada diu que és per afavorir a la gent de Vacarisses.

Es sotmet a votació amb l’esmena de que hi figuri com a requisit que el treballador hi estigui
empadronat al municipi de Vacarisses amb una antiguitat mínima de 6 mesos anteriors a la
signatura del contracte i s’aprova per unanimitat dels presents.
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V x V PSC U.I.PV. MOVEM ERC

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.3.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM I MV-E , A FAVOR DE
L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS.

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els
innombrables  impediments polítics,  jurídics i la violència exercida pels  cossos de seguretat,
més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma
clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots
els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i
actuant amb fets antidemocràtics.

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la
repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir.
La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa
democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre
el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia. 

Fa  més  d’un  any  que  es  van empresonar  els  presidents  d’Òmnium  Cultural  i  l’Assemblea
Nacional  Catalana,  Jordi  Cuixart  i  Jordi  Sánchez,  i  al  cap d’uns dies  els  representants  del
Govern de Catalunya, el vicepresident  Oriol  Junqueras, i  els consellers Raül Romeva,  Jordi
Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa
més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara
Ponsatí i Meritxell  Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de
prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.

Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre
de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l’Advocacia de
l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici que començarà
el proper mes de gener.

Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i malversació,
parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única
violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols
contra persones que únicament volien exercir el dret a vot.

Atès  que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i  a les urnes la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.

Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i la
presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització de la justícia per
donar resposta al que és un conflicte polític. 
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Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la
situació catalana. 

Atès  que  les  peticions  de  presó  i  multes  per  part  de  la  Fiscalia  i  l’Advocacia  de  l’Estat
reflecteixen un caràcter  venjatiu,  de càstig  i  d’escarment  contra aquells  que defensen unes
idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.

Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu
a  la  ciutadania  i  als  processos  que  ho  facin  possible,  perquè  posar  urnes  i  expressar-se
democràticament no constitueix cap tipus de delicte. 

Els grups municipals  ERC-AM I MV-E  de l’Ajuntament de Vacarisses demana l’adopció dels
següents: 

ACORDS

PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia
de  l’Estat  als  nostres  representants  polítics  i  socials  per  haver  permès  el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017. 

SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i
d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de
la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en
tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.

QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn
de les persones exiliades. 

CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per
part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i
persones exiliades. 

SISÈ.- Donar  trasllat  d’aquesta  moció  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats,  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  Europeu  i  a  l’Oficina  de  l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, per enèsima vegada, demanen la llibertat dels
presos  i  les  preses  polítiques  injustament  empresonats  i  el  retorn  dels  exiliats  i  exiliades.
Afegeix que, a mida que va passant el temps, els arriben des d’arreu d’Europa i del mon les
irregularitats que hi ha en aquesta causa, i per tant el millor que pot fer l’estat és alliberar els
presos polítics i tornar una altra vegada a reprendre el camí d’arribar a un referèndum pactat
per decidir lliurement el futur, tal i com ho fan els pobles civilitzats.
Per acabar diu que no vol afegir  res més, doncs és reiteratiu de tantes mocions que s’han
presentat en el mateix sentit.
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El Sr. Serna diu que ells estan oberts a qualsevol parer que hi hagi dins del seu partit, estan a
favor del dret a decidir i han votat sempre a favor d’aquest fet, però com ha dit l’alcalde es
tracta d’un tema reiteratiu, és la cinquena o sisena moció que s’aprova aquesta legislatura i no
és que hi estiguin en contra, però creuen que a Vacarisses hi ha coses molt més importants i
que no es toquen en cap dels plens, per tant amb aquesta moció donaran llibertat de vot.

La Sra. Sánchez diu que ja coneixen la seva postura, però que amb tot el respecte als que
pensen que és injust tenir líders polítics empresonats diu que no els sembla que ells puguin
demanar a l’estat que alliberi presos doncs, malgrat no estar d’acord, és una qüestió que està
en mans de la Justícia, i si tots els que son allà han criticat la politització de la Justícia quan
governava el  Partit  Popular  el  govern  de l’estat,  no poden demanar  ara el  mateix  que van
criticar doncs , si creuen en la separació de poders han de creure-se-la de veritat. Per acabar
diu que per ells també és injust que segueixin empresonats, però no donaran suport a la moció
per no exigir a un govern que interfereixi en la Justícia, per tant s’abstindran.

El Sr. Gibert diu que estan totalment d’acord amb el que ha dit el Sr. Serna, doncs evidentment
la situació dels presos polítics és molt  injusta i  tots consideren que no haurien d’estar a la
presó, però ja porten molts plens presentant el mateix tipus de mocions i ja ha quedat clar que
tots  els  partits  polítics  estan  en  contra  d’aquesta  situació.  Per  acabar  diu  que  ells  també
donaran llibertat de vot i demana al Sr. Alcalde que no en presentin més, doncs encara que
poden entendre que hi ha presos del seu partit entre els que estan patint la situació, ja son 6 o
7 mocions en aquest sentit, i creuen que els diferents partits de Vacarisses ja s’han manifestat.

Pren la paraula la Sra. Fuster per aclarir que no s’està demanant a l’Estat, sinó a la Fiscalia i
Advocacia  de  l’Estat,  per  tant  son  dos  termes  que  a  les  anteriors  mocions  no  venien
expressament reflectits, i a més a l’acord tercer també es denuncia la manca de separació de
poders i, encara que sigui reiterativa la situació actual, el fet és que continuen a la presó i per
això es fan pressions a nivell local, que almenys surtin i es faci un judici si cal, doncs la situació
de presó actual no acompanya gens a la solució.

Intervé  el  Sr.  Alcalde  qui  diu  que hi  ha  persones  que  estan  patint  la  repressió  de  l’Estat,
persones amb fills petitS que només els poden veure dues hores a la setmana si arriba, I per
tant la duresa amb la que l’Estat ha reprimit el fet de posar urnes no els pot deixar indiferents.
Per acabar diu que tot i ser reiteratives s’afegeixen aquests termes nous que apuntava la Sra.
Fuster i per això es va creure que era bó presentar-la.

Es sotmet a votació i s’aprova amb l’abstenció del Sr. Serna i les regidores del PSC, amb el
següent resultat:

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

A FAVOR X-1 X X X

EN CONTRA

ABSTENCIONS       1 X  

6



1.4.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNCIPALS ERC-AM , MV-E, UIPV, PSC-CP I
VpV,  DE   DECLARACIÓ  SOBRE  ELS  GREUGES  HISTÒRICS  EN  LES  SEVES
CONNEXIONS FERROVIÀRIES

Fa anys que els agents socials, econòmics i polítics del Vallès Occidental sumem esforços i
voluntats per aconseguir que la nostra comarca disposi d’una xarxa de comunicacions digna,
sostenible i adaptada a les noves necessitats de mobilitat baixa en emissions, que ens uneixi
amb bones condicions amb Barcelona.

No hem estalviat esforços per argumentar objectivament les nostres raonables reivindicacions a
través  de  l’elaboració  d’estudis,  al·legacions  a  tots  els  plans  de  transport  de  viatgers  de
Catalunya i als diferents projectes d’infraestructures de la nostra comarca, especialment la B-
40, la reclamació de la supressió dels passos a nivell i soterrament d’alguns trams crítics, a les
diferents  figures  de  planificació  territorial  (Pla  Territorial  Metropolità,  plans  directors
urbanístics...).

Lamentablement,  amb  el  pas  dels  anys  constatem  que  les  nostres  peticions  no  tenen  la
resposta esperada i que moltes de les nostres expectatives es van difuminant.

Estem cansats de sentir anuncis d’inversions milionàries a la xarxa de Rodalies de Catalunya
per  part  del  govern  central  que  després  mai  no  es  materialitzen  i  aquestes  inversions  es
destinen a altres projectes.

Per tots aquests motius,  tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses proposen
l’adopció dels següents

ACORDS

� Expressem el nostre suport i condol a la família i amics del veí del municipi de Castell-
bell i el Vilar que va perdre la vida en el descarrilament del tren de la R4 de Rodalies de RENFE
a Vacarisses i desitgem que els ferits es recuperin al més aviat possible.

� Exigim a l’empresa estatal ADIF que es portin a terme de manera urgent totes les actu-
acions necessàries per garantir la seguretat de tota la infraestructura i recuperar el servei de
tren entre Manresa i Barcelona tan aviat com sigui possible.

� Reclamem a l’Estat espanyol, i en concret al Ministeri de Foment, que faci les inversi-
ons necessàries a la línia R4 per tal d’oferir un servei competitiu, eficient i segur millorant la
connectivitat entre el Bages, el Vallès i Barcelona.

� Demanem la constitució immediata d’una taula de treball al més alt nivell, integrada per
responsables del Ministeri de Foment, de les empreses estatals ADIF i RENFE, del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i dels representants dels con-
sells comarcals i els municipis per on passa la línia R4, i que en el termini de 6 mesos es pre-
senti un pla de treball on es concretin i planifiquin les inversions incomplertes per part del go-
vern espanyol i reconegudes  pel ministre José Luis Ábalos al Senat.

� Donar trasllat d’aquests acords a totes les administracions esmentades en aquesta de-
claració i als municipis de la comarca.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui vol fer arribar el seu condol a la família de la persona que va
morir al descarrilament del tren a Vacarisses. 
Explica que la moció es va presentar al Consell d’Alcaldes del Bages i al del Vallès Occidental i,
en tots dos casos, va quedar aprovada per tots els partits que hi tenen representació.

7



Diu que la moció en un primer terme, vol expressar el condol pels familiars de la víctima i,  en
segon lloc,  exigir a l’empresa estatal ADIF que es portin a terme totes les actuacions necessà-
ries per garantir la seguretat de tota la infraestructura i recuperar el servei de tren entre Manre-
sa i Barcelona el més aviat possible, doncs encara hi ha una via que encara no està en funcio-
nament.
Per altra banda diu que també reclamen a l’Estat, i en concret al Ministeri de Foment, que faci
les inversions necessàries a la línia R4 per tal d’oferir un servei competitiu eficient i segur millo-
rant la connectivitat entre el Vallès i Barcelona i també el Bages.. Afegeix que l’Estat espanyol
és, darrera de la Xina, el segon estat del mon que més ha invertit en AVE, el que de cara a l’ex-
terior queda molt bé, però fer arribar trens a determinats llocs on no baixa cap passatger.......
quan precisament tenen les línies de Rodalies amb les que els nostres fills van a estudiar o els
nostres treballadors i treballadores es desplacen diàriament i que son realment a les que s’hau-
rien de fer les inversions necessàries.

El Sr. Serna diu que esperen que tant RENFE com ADIF pensin en ells.

La Sra. Sánchez diu que, fent una mica d’autocrític,a ha de dir que només reivindiquen quan hi
ha un problema, per tant s’haurien d’acostumar tots plegats a reflexionar més sobre les inversi-
ons que necessitem, les infraestructures que cal prioritzar i els que tenen representació parla-
mentaria i al Congrés dels Diputats fer més pressió en aquest sentit i no esperar a que passin
coses tan greus.

Intervé el Sr. Boada qui diu que en el tercer punt enlloc de posar entre el Vallès i Barcelona po-
saria, el Bages, Vallès i Barcelona tal i com ho ha dit el Sr. Alcalde.

El Sr. Alcalde diu que ho troba bé.

Es sotmet a votació, quedant aprovada per unanimitat amb aquesta esmena.

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 CORPORATIVA

3.1.- DONAR  COMPTE  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  CELEBRADES  PER  LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 22 I 29 D’OCTUBRE DE 2018 I EL 5, 12 I 19
DE NOVEMBRE DE 2018. 

            Es dona compte de les actes de les sessions celebrades des de l’última sessió plenària
ordinària, les minutas de les quals han estat entregades juntament amb la convocatòria.

3.2.- DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DICTATS  DES  DE  LA  CELEBRACIÓ  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 380/2018, de 19/10/2018, al 426/2018,
de 22/11/2018), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 39/2018, de 2/11/2018, al 41/2018,
de  2/11/2018),  (Serveis  Municipals,  del  46/2018,  de  24/10/2018,  al  51/2018,  de
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21/11/2018), (Sanitat i Consum, del 40/2018, de 19/10/2018, al 43/2018, de 6/11/2018),
(Urbanisme,  del  62/2018,  de  24/10/2018,  al  71/2018,  de  19/11/2018),  (Indústria,
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, del 12/2018, de 06/11/2018, al 13/2018, de
13/11/2018),  (Esports,  del  24/2018,  de  25/10/2018,  al  26/2018,  de  14/11/2018),
(Educació,  del  34/2018,  de  22/10/2018,  al  39/2018,  de  20/11/2018),  (Acció  Social,
Cooperació  i  Solidaritat,  del  68/2018,  de  2/11/2018,  al  77/2018,  de  20/11/2018),
(Cultura, Festes i  Patrimoni,  del 48/2018,  de 23/10/2018,  al 51/2018,  de 6/11/2018),
(Comunicació, del 9/2018, de 29/10/2018, al 10/2018, de 2/11/2018).

      Es dona compte dels decrets relacionats.

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

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Intervé el Sr. Alcalde per comentar les dades de l’atur d’aquest mes, que ha disminuït en 4
persones, el que representa una taxa d’atur de l’11,47 %, molt a prop de la mitjana del Vallès
que és de l’11,31 %, però tot i així hi ha 307 persones desocupades a Vacarisses.

Per altra banda diu que avui mateix els han comunicat que la reforma de l’estació de tren de
Vacarisses començarà el dia 12 de gener, després de 3 anys pressupostat , i la de Torreblanca
està pendent de licitació,  per tant probablement també començarà durant el 2019,  amb una
inversió entre totes dues estacions de gaire bé 6 milions d’euros.

Comenta que fa poc van celebrar els 120 anys de la inauguració de l’estació de Vacarisses,
durant els quals s’hi ha fet poca cosa i, per tant,  ja està bé que després de 120 anys tornin a
pensar en ells.

També explica que aquest dilluns va passar per Junta de Govern incoar l’expedient per deduir
la possible existència de causes imputables al contractista de l’illa de vianants, tal com havien
quedat.

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

La Sra. Fuster llegeix el manifest:

Els temps estan canviant. Vull pensar que aquest cop sí. Vull pensar que la violència masclista
és un dels temes de l’agenda de país i sobretot és un tema del que se’n parla, del que en
parlem. I no només avui, 25 de novembre. Que se’n parli durant tot l’any i que en parlin moltes
veus és important, perquè ens ajuda a totes i a tots a identificar les violències masclistes (més
o menys subtils, més o menys visibles) que ens acompanyen des que naixem i que ens fan
mal, que ens han fet mal. 

Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones a eradicar les
violències  masclistes.  Totes. Les violacions,  les  agressions sexuals,  l’assetjament,  el  tràfic  i
l’explotació de dones però també els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. Però
amb les lleis no n’hi ha prou com demostren les dades. La violència masclista s’exerceix al llarg
de tot el nostre cicle vital de diverses formes. Al món, una de cada tres dones ha patit violència
masclista. A Europa, una de cada tres dones ha patit violència física o sexual durant la seva
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infantesa a mans d’un adult, i a Catalunya, una de cada quatre dones ha sigut víctima d’un atac
masclista d’extrema gravetat. Ens cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer. 

Els darrers mesos he pogut conèixer de primera mà històries de violència patida per dones. I el
que elles m’explicaven no m’era aliè. Formava part d’una cosa que jo ja sabia, que jo ja notava,
que jo ja sentia. Elles hi han donat forma i li han posat paraules. I crec que això ens ha passat
una mica a totes com a societat. 

Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’audiència de Navarra va fer pública la sentència del
cas de la Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet entendre a molts i moltes
de què va això de les  violències  sexuals.  Una oportunitat  de visibilitzar  un fenomen sovint
silenciat i desconegut. Des que som ben petites ens diuen que sortir a la nit comporta un risc
per a la nostra integritat física i pels nostres cossos. 

A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any a Catalunya, més de
12 mil dones van denunciar a la policia estar patint violència masclista en l’àmbit de la parella,
és a dir, violència exercida per les seves parelles o ex parelles. En el que portem d’any, 44
dones han estat  assassinades per la  seva parella  o ex parella  a tota Espanya,  6 d’elles  a
Catalunya. Però els crims només són la cara més amarga d’una violència masclista que obliga
a desenes de milers de dones a suportar aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la
violència de gènere que porta 14 anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè
necessitem més recursos i més recolzament per a que totes les dones en situació de violència
masclista puguin trencar el silenci i en sortir-se’n. 

Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de parella. 

Necessitem recursos per garantir  una atenció digna i  de qualitat  a les dones en situació de
violència  masclista  per  a  la  seva  total  recuperació,  i,  especialment,  en  tot  el  procés  de
denúncies i procediments judicials.
 
Necessitem més professionals especialitzats en l’atenció a filles i fills perquè el futur de casa
nostra sigui un país lliure de violència masclista. 

Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en situacions de
risc per elles i els seus fills i filles. 

I necessitem avançar en la construcció d’un model català d’abordatge de les violències sexuals,
amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i com se’n pot sortir. 

Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la llei  catalana del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, estem més decidides que mai a superar el patriarcat, a
que el poder sigui en mans de les dones a mans iguals i a no tenir por. Perquè no volem més
violència contra les dones. Contra cap dona, contra cap nena. Perquè tenim dret a ser nenes i
dones lliures. 

I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també cada 25 de novembre, dia internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula el Sr. Serna qui pregunta el motiu del ple extraordinari del proper dilluns.

El Sr. Alcalde respon que, com ja van explicar, els pressupostos s’haurien d’haver aprovat en
aquest  ple,  però  com que no ha pogut  ser,  i  tenint-lo  apunt,  han considerat  que seria  bó
aprovar-lo en un ple extraordinari.
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El Sr. Serna pregunta al Sr. Alcalde si li sembla correcte tot el calendari de convocatòries des
de la  setmana passada  i  si  el  procediment  seguit,  tot  i  ser  legal  ,té  alguna  mena  d’ètica.
Segueix dient que no han tingut temps ni d’agafar el pressupost, doncs els va arribar ahir al
vespre i, per tant, creuen que la convocatòria d’aquest ple extraordinari no és ni ètica ni moral.
A  més,  el  Sr.  Alcalde  ,temps  enrere  havia  criticat  aquesta  manera  de  fer.  Diu  que  la
convocatòria d’aquest ple extraordinari ha estat un galimaties, primer estava previst pel dia 4,
però ha acabat sent el dia 3,  a les 2 del migdia en un principi i a les 8 del vespre després. Per
acabar diu que consideren que tot plegat és una falta de respecte greu de l’equip de govern cap
a l’oposició.

El Sr. Alcalde li respon que no acaba d’entendre a què es refereix, i li pregunta quan temps
hagués tingut per mirar-se’ls si els haguessin presentat al ple de novembre, doncs el que no pot
fer és barrejar coses i anar d’aquí cap allà.

Intervé el Sr. Garrido qui demana al Sr. Alcalde que es dirigeixi a ells amb respecte.

El Sr. Alcalde diu que no entén l’argument del Sr. Serna, doncs diu que no ha tingut els dies
necessaris quan si els haguessin presentat al ple ordinari hagués tingut els mateixos dies, cinc,
de dijous a dilluns.

El Sr. Serna li pregunta què en pensa de la convocatòria.

El Sr. Alcalde respon que en un primer moment havia de ser pel dia 4, però per circumstàncies
la van passar al 3, però no passa res, doncs se’ls ha avisat, hi ha els dies que toquen, dins la
legalitat, s’informarà a la ciutadania del ple, es podran debatre els pressupostos en un únic punt
de l’ordre del dia.... i per tant no hi veu que s’hi barregi l’ètica i la moral. Li pregunta al Sr. Serna
què és el que no és ètic......,convocar un ple extraordinari dins de la legalitat per aprovar uns
pressupostos i que entrin en vigor i s’hi pugui començar a treballar el dia 2 de gener. Afegeix
que això és el que s’hauria de fer sempre, en canvi els pressupostos sempre s’aproven al gener
, febrer o fins i tot al març.

El Sr. Serna diu que això que ha fet l’alcalde durant tota la setmana no és correcte, no els hi
agrada i per això ho denuncien.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui pregunta pel projecte de reparcel·lació del Ventaiol i La
Creu,  que van comentar que estava en mans de la Diputació.

El  Sr.  Alcalde respon que encara no els  han retornat  les petites  modificacions que els van
demanar,  i que quan els arribi  el primer que faran serà convocar-los.

Intervé  el  Sr.  Boada qui  diu  que en 30 anys mai  han  tingut  una setmana  per  aprovar  els
pressupostos i  que també els podia  haver presentat  avui  aprovant  l’urgència,   que seria el
mateix.

El Sr. Alcalde diu que li sembla bé el que diu i que ho hagués pogut fer, però és aquí on ell creu
que èticament no es correcte doncs, aleshores,  no haguessin tingut cap dia per mirar-se’ls.

El Sr. Boada diu que aquest tarannà és pitjor que el que feien servir ells i que tant els havien
criticat, mai havien donat a l’oposició cinc dies per mirar-se els pressupostos.

El Sr. Alcalde li diu al Sr. Boada que ho feien així cada vegada.

El Sr. Boada respon que no és cert i que sap que no hi ha temps material per mirar-se’ls i que
cada agrupació pugui reunir-se per parlar-ne. A més diu que el mateix estan fent amb totes les
inversions que estan fent ara, deixant-les pel final, com els van acusar a ells de fer-ho.
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Per altra banda el Sr. Boada diu que a una Junta de Govern d’aquest mes no hi havia cap punt
a tractar, només es va aprovar l’acta anterior i en la següent acta es va aprovar una acta que no
existia.

Intervé el Sr. Secretari per aclarir que igualment s’ha d’aprovar l’acta en la qual s’aprova l’acta
anterior.

Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que va mantenir una reunió amb el Sr. Alcalde i el cap de la
Policia Local en relació als actes vandàlics que estem tenint al nucli i a algunes urbanitzacions,
i diu que aquests li van donar explicacions del que s’estava fent, doncs els veïns que no tenen
un garatge per deixar el seu vehicle no tenen cap seguretat de que l’endemà es trobin un o dos
retrovisors  trencats.  Demana que es prenguin  totes  les  mesures  per  tal  que aquests  actes
s’aturi, doncs, pel que saben, aquesta setmana hi ha hagut més incidències i es tracta d’un
tema  molt  seriós,  i  més  venint  d’adolescents.  Explica  que  aquests  danys,  si  no  tens  una
assegurança que ho cobreixi, ho han de pagar els propietaris.  

El Sr. Alcalde respon que, com ja li van explicar, per una banda se n’encarrega la Policia i per
l’altra la parella d’educadors que tenen, i fins i tot han obert una tercera via que és l’institut, per
poder reforçar aquest discurs. Explica que ja han començat a obtenir resultats sobre qui ho ha
pogut fer, doncs no se’ls ha vist, però la feina de la Policia i educadors comença a tenir efecte i
comencen a saber qui son els que poden haver provocat els desperfectes, i es començarà a
treballar amb les seves famílies en aquesta línia. Comenta que ahir van tenir una reunió amb
les diferents regidories implicades, Infància, Joventut, Seguretat Ciutadana i Ensenyament per
tractar el tema però, com ja li va dir,  son menors i no se’ls ha enganxat fent el desperfecte.

Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui explica que, per l’illa de vianants, hi ha adolescents
que van en patinet elèctric i que son un autèntic perill doncs, precisament, aquesta setmana,  a
Esplugues ha mort una senyora atropellada per un patinet. Demana que hi posin ma per evitar
possibles accidents, tot i que ja saben que això s’està parlant des de Trànsit per regular-ho,
però els volen demanar que sigui l’ajuntament de Vacarisses qui aprovi un reglament d’ús dels
patinets elèctrics, doncs van a unes velocitats molt elevades i son un perill.

El Sr. Alcalde diu que saben que a Sabadell i Barcelona volen treure un reglament d’aquests, i
estaven esperant per acollir-se o veure en quina línia anava.

El Sr. Gibert pregunta si ja han fet el tancament de l’obra de l’illa de vianants.

El Sr. Alcalde respon que no, que queda alguna petita cosa per fer, diu que el que han fet ha
estat obrir  l’expedient per l’incompliment en l’execució. 

El Sr. Gibert diu que al carrer Major, a l’alçada de les vivendes de la plaça Virrei Amat, l’encaix
de les voreres amb la façana no està acabat, doncs al treure les voreres antigues van malmetre
les façanes i no s’ha arreglat.

El Sr. Casas respon que sí, que és una de les coses que hi ha pendent.

El Sr. Gibert diu que això s’hauria d’haver fet abans de que marxés l’empresa.

El Sr. Casas respon que encara no s’ha fet el tancament i que tenen la fiança.

Per altra banda el Sr. Gibert pregunta quina repercussió de millora econòmica ha suposat pels
comerços de Vacarisses l’implantació de l’illa i quina valoració en fan els propis comerciants de
l’illa.

El  Sr.  Alcalde  diu  que transmetrà  aquesta pregunta a la  Sra.  Serra i  en el  proper  ple  ja  li
respondrà, però és molt difícil de saber.
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El Sr. Gibert  diu que només cal que la regidora consulti als comerços com ha anat el tema
econòmic d’ençà que està implantada l’illa.

El  Sr.  Alcalde diu que la regidora ja  l’ha  anat  fent  el seguiment,  i  que si  vol,  poden fer  un
monogràfic del comerç, no només a Vacarisses, sinó el canvi que s’està produint a altres llocs
com Terrassa.

El Sr. Gibert li respon que el que passi a Terrassa li preocupa ben poc.

El Sr. Alcalde li diu que si n’ha sentit a parlar de globalització, doncs el que afecta a un lloc
també afecta a un altre i , tal com li ha dit,  quan vulguin poden fer un debat sobre el comerç a
l’actualitat.

El Sr. Gibert  diu que no demanen un debat,  però com que l’objectiu de l’illa era promoure i
promocionar  el comerç de Vacarisses ara volen saber com ha anat.

El Sr. Alcalde diu que això era un dels objectius, però un altre objectiu que sempre han defensat
és el de tenir un espai de trobada on els ciutadans poguessin passejar tranquil·lament, i que
fins ara no es tenia.

El Sr. Gibert diu que ja saben que la realitat és molt dura, però saben que dos o tres comerços
han tancat o potser ha estat casualitat.

El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Gibert si realment creu que els comerços que han tancat ho han
fet per l’illa. 

El Sr. Gibert respon que ell ni creu ni deixa de creure, però volen saber si els comerços han
millorat o no econòmicament, doncs ells el que creuen és que no han millorat.

Adreçant-se al regidor d’Obres i Serveis li diu que ja al ple passat li va preguntar pel carrer Coll
Cardús, quines actuacions havien fet amb les pèrdues de les canonades d’aigua i, com que
saben que el problema encara persisteix,  volen saber què estan fent i en quina situació es
troba el carrer.

El Sr. Salamé respon que estan a l’espera d’unes analítiques que ha fet el propietari de la casa
per saber si és aigua clorada o no, doncs la fuita està dins d’una propietat particular. En funció
del resultat de les analítiques decidiran quines actuacions aplicar, mentrestant està tot aturat.

En relació a l’episodi  de fortes  pluges  que han patit  diu que hi  va haver  un despreniment
important a la C-58 i ara hi ha una part del talús que està sense protegir, i tot i que s’han posat
unes proteccions de formigó,  no s’ha protegit bé i hi ha pedres que podrien caure, per tant els
demanen que facin les gestions que calgui, tot i que no sigui competència municipal, per tal que
no arribin a caure les pedres, doncs les actuacions que s’han fet, igual que les mitgeres, son un
nyap, si neva quedes atrapat i si plou baixa la muntanya....

El Sr. Alcalde respon que si tots els nyaps servissin per a que no hi hagi hagut cap mort des de
que es va fer,  se’n alegra molt dels nyaps.

El Sr. Gibert diu que en això hi estan d’acord, en que no hi hagi hagut tant morts.

El Sr. Alcalde diu no és que n’hi hagi menys sinó que no n’hi ha hagut més, ni de morts ni de
ferits, almenys en aquell tram, segons dades de Carreteres.

El Sr. Gibert diu que l’actuació havia d’arribar fins el túnel de la Bauma,  i allà sí que hi ha hagut
morts, i per tant és un problema de Vacarisses perquè hi ha molta gent d’aquí que es desplaça
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a Manresa. Torna a dir que el que s’ha fet és un nyap i que no van fer l’entrada a l’autopista
perquè costava mil milions de pessetes.

El  Sr.  Alcalde  diu  que d’aquest  tema de l’autopista  també n’haurien  de  parlar  a part  quan
vulguin.  Afegeix  que ell  cada vegada que va a Carreteres  demana que es faci  l’entrada a
l’autopista, autopista que es va fer amb totes les corrupteles de Convergència, Ferrovial...i no
es fa una altra entrada cap allà perquè s’ha de posar un altre peatge, doncs l’autopista està feta
de manera que només hi hagi un peatge pel que tothom hi hagi de passar.
El  Sr.  Gibert  diu  que  es  tracta  només  d’un  tema  econòmic,  no  té  res  a  veure  amb  les
corrupteles de Convergència.

El  Sr.  Alcalde diu que el  90% de les coses que no es fan son per  un tema exclusivament
econòmic,  i que el que ha dit de les corrupteles és cert.

Intervé el Sr. Boada per dir que això no s’ha jutjat.

El Sr. Alcalde diu que hi ha moltes coses sense jutja,r però la història acaba jutjant i és el que
ha passat aquí.
Segueix dient que, quan van a Carreteres i demanen l’entrada a l’autopista, sempre els hi diuen
que la tindran a Viladecavalls,  cinc quilometres més avall,  davant  de la benzinera es tindrà
accés a la B-40 i la C-16. L’entrada a l’autopista suposaria fer un peatge a mig camí, un peatge
d’1,5 € aproximats per anar de Vacarisses a Terrassa i, segons els seus estudis, per la població
de Vacarisses no els hi surt a compte.

El Sr. Gibert diu que aquests arguments responen només a interessos econòmics, per tant el
que han de fer és lluitar per aquesta entrada a l’autopista, doncs és molt necessària, perquè
aquests cinc quilometres fins on diuen que hi haurà l’entrada son els cinc quilòmetres fatídics,
amb despreniments, accidents...

El  Sr.  Salamé diu  que el  dia  abans  dels  despreniments  ells  van fer  un  avís  a  Carreteres,
advertint de que hi podrien haver despreniments en aquest tram.

El Sr. Gibert diu que ell es refereix a la situació actual, doncs van fer una actuació ràpida per la
urgència que portava,  però no està ben protegit.

El Sr. Alcalde diu que tornaran a parlar amb Carreteres i també amb Viladecavalls per a que ells
facin el mateix,  doncs els despreniments estan en terme de Viladecavalls.

Per acabar el Sr. Gibert diu que el dia  dels despreniments la gestió que van fer els mossos
tallant la C-58 en diferents punts va provocar un caos entre la gent que s’havia de desplaçar,  i
els sembla que la informació que es va donar des de l’ajuntament no va ser correcte.

El Sr. Salamé diu que es va informar del dret, del revés i per tots els mitjans disponibles.

El Sr. Gibert diu que ell es refereix “in situ”, doncs la Policia Local va posar uns cons per on
s’havia de passar, però no es va informar i la gent anava perduda.

El Sr. Salamé diu que a ell  li  consta que la Policia va estar allà,  però pot ser que en algun
moment no hi fossin perquè tinguessin un altre servei.  

El Sr. Alcalde diu que ara hi ha varis canals de comunicació des de l’ajuntament que no hi havia
estat mai, Telegram, Facebook... però el que ell es refereix “in situ” no era només en un lloc en
concret , sinó que hi va haver esllavissades al Ventaiol, a Torreblanca , etcètera, i si es posen
cons és perquè la gent els segueixi,  doncs no poden deixar un agent a cada lloc.
Afegeix que es tracta d’una situació excepcional i es van activar Protecció Civil i ADF, però son
voluntaris i no saps mai de quantes persones pots disposar,  i menys en un dia laborable.

14



Per acabar diu que en situacions com aquesta haurien de ser curosos,  perquè a Vacarisses hi
ha la C-16, la C-58, la línia de tren, les carreteres Bv1211 i BV1212... però tenen la Policia que
tenen i els voluntaris que tenen, tot i així diu que creu que les actuacions van ser correctes, els
canals que tenen son els més ràpids possibles doncs, tot i que hi ha una part de la població que
no està connectada a les xarxe, s segueix sent la manera més ràpida d’informar d’avui en dia.  
   
El Sr. Gibert diu que saben que es va tractar d’una situació d’emergència, però creuen que en
situacions com aquesta sempre surten els de Protecció Civil o, almenys, quan ells hi eren ho
feien.

El Sr. Alcalde torna a dir que també els van activar.

Intervé el Sr. Boada qui demana que es repari un forat que hi ha a la rotonda del carrer de les
Oliveres.

El Sr. Salamé l’informa de que això ja està posat a l’ordre de treball.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui ,en relació a la passarel.la de la C-58, li diu al Sr. Alcalde que
segurament no li han fet cas perquè hi va sol a demanar-la,  i és per això que demana que es
reobri la Comissió de Seguiment de les obres de la C-58, unes obres inacabades i crear una
comissió de seguiment nova de les futures obres i inversions de RENFE o tractar els dos temes
a la mateixa comissió, doncs una de les possibles causes dels despreniments de les pedres a
la via és degut al canvi de canalització de les aigües després de les obres de la C-58,  i els
tècnics ja ho estan estudiant. Segueix dient que els rètols que delimiten els termes municipals
tampoc estan posats encara,  amb el temps que porten demanant-ho.

El Sr. Alcalde diu que això ja està més que demanat, i que reobrir la comissió per la passarel·la
no ho troba adequat.

El Sr. Garrido diu que no és només per la passarel·la,  sinó també per les obres que no estan
acabades.

El Sr. Alcalde li pregunta quin tram en concret no està acabat.

El Sr. Garrido respon que des de Terrassa fins al túnel de Bogunyà.

El Sr. Alcalde diu que el tram projectat i que es va fer és de Viladecavalls a Vacarisses, i que la
C-55 no afecta a Vacarisses.
Explica que ell es posarà en contacte amb tots els alcaldes de la R4 per reclamar millores i ho
elevaran al Congrés i  al  Senat  als  respectius  grups amb representació a Madrid,  però una
comissió per la passarel·la i perquè el Sr. Garrido consideri que les obres no estan acabades...

El Sr. Garrido diu que hi ha moltes coses sense fer,  per exemple la protecció pels motoristes.

El Sr. Alcalde diu que això ja està posat als llocs en concret on es considera que si un motorista
cau pot anar cap allà.

El Sr. Garrido diu que hi ha corbes que no ho tenen, per tant no ho han fet bé.

El Sr. Alcalde li diu al Sr. Garrido que demanarà una reunió amb Carreteres per anar amb ell i
així els ho podrà explicar personalment.

El Sr. Garrido diu que si al Sr. Alcalde no li han fet cas, perquè ell hi vagi no vol dir que li hagin
de fer cas, és per això que li demana que obri una comissió que pugui fer pressió.

El Sr. Alcalde li pregunta què vol que faci la comissió.
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El Sr. Garrido diu que per demanar millores en general, doncs a l’alcalde no li importa que a
Can Serra atropellin a un vianant,  i que quan va a Carreteres no demana res, com a molt un
cafè per prendre-se’l amb el conseller.

El Sr. Alcalde diu que la conversa amb ell s’acaba aquí perquè s’ha excedit. 

El Sr. Garrido diu que encara no ha acabat i que als demés si que els deixa parlar.

El Sr. Alcalde diu que la resta de regidors mostren respecte i no insulten, encara que estiguin
d’acord o no amb les coses, i demanen coses raonables, en canvi el que demana el Sr. Garrido
no té cap sentit, doncs fer una comissió per fer una passarel·la....

El Sr. Garrido li diu que és un mentider.   

El Sr. Alcalde li demana que no li digui mentider i que no porti les coses a l’extrem, doncs han
demanat  la  passarel·la  moltes  vegades i  sempre els han reiterat  que no es pot  fer,  a més
tampoc obrirà una comissió per demanar res de la C-55.

El Sr. Garrido diu que ell no ha demanat res de la C-55 i li demana que no menteixi.

El Sr. Alcalde dona el ple per acabat.

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

EL PRESIDENT, EL SECRETARI,

Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé
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