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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 27 
DE SETEMBRE DE 2018 
 
 
Vacarisses, 27 de setembre de 2018, essent les vint hores del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària, els components del Consell 
Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 
 
Presideix  
                                                                        
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde   
 
 
Regidors  
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Clara Fuster i Ramon 2ª  tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater, 3r tinent d’alcalde 
Pere Casas i Ardanaz 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Anna Maria Singla i Sangrà 
Martí Llorens i Morraja 
Laura Sánchez i López 
Mariana Ríos i López 
Pedro Roque Serna i González 
Juan Pablo Garrido i Sánchez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA  
 
1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 26 DE 

JULIOL 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         
 
 
1.2.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PA TRIMONI, DE DONAR 

SUPORT AL CORRELLENGUA 2018.  
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la en 
la llengua vehicular i comuna de la Nostra societat i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes. 
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Atesa la celebració dels 22 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport 
d’ajuntament, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 
 
Atesa la reivindicació del fenomen de la Nova Cançó que impulsa el Correllengua 2018, símbol 
de la recuperació nacional i crit de llibertat col·lectiva, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del  Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
19 de setembre de 2018, va dictaminar favorablement, al  Ple de l’Ajuntament de Vacarisses 
proposo l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.-  Donar suport al Correllengua 2018 com a instrument reivindicatiu de la societat 

a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris 
de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

 
SEGON.-  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 

 
TERCER.-  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta corporació. 
 
QUART.-  Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 

 
CINQUÈ.-  Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 

per la Llengua Catalana ( CAL ) , al carrer Olzinelles 118, 08014 de Barcelona, 
o a través de l’a/e; cal@cal.cat i als organitzadors locals del Correllengua 

 
Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que novament es presenta aquesta proposta sense cap 
novetat respecte altres anys, el que pretén és donar suport al Correllengua 2018 com a 
instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la 
llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que no hi tenen res a dir. 
 
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         
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1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FESTES I PA TRIMONI,  D’APROVACIÓ 

INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE VACARISSES.  
 
L’Arxiu Municipal de Vacarisses es troba adherit al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius 
Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i es 
materialitza a través de l’assistència d’un equip d’arxivers itinerants. 
 
Un dels compromisos del conveni de col.laboració, signat entre l’Ajuntament de Vacarisses i la 
Diputació de Barcelona en data 20 de març de 2012, en virtut del qual ens adherim a la Xarxa 
d’Arxius Municipals,  fou que la Diputació ens proposés un Reglament del Servei d’Arxiu Municipal 
(SAM), pel tal que fos aprovat per aquest Ajuntament. 
 
La Diputació de Barcelona posà a la nostra disposició un text de Reglament com a model tipus que 
aprovà la Presidència de la Diputació en data 12 d’abril de 2010, el text íntegre del qual fou 
publicat al BOPB núm. 117, el 17 de maig de 2010, i anunciat al DOGC núm. 5643, el 4 de juny de 
2010. 
 
El REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE VACARISSES  , aprovat inicialment pel 
Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 29 de novembre de 2012   , va esdevenir 
aprovat definitivament després de ser sotmès a la tramitació preceptiva i entrà en vigor en data 
19 de febrer de 2013. 
 
La Diputació de Barcelona ens presenta una nova versió del Reglament actualitzada, en la qual 
han incorporat els canvis legislatius que s’han produït els darrers anys. 
 
És per aquest motiu que proposen que s’aprovi per part de l’Ajuntament la nova versió, el 
model tipus de la qual fou aprovat per la Diputació i publicat al BOPB del 12 de desembre de 
2107 i anunciat al DOGC núm. 7521, el 21 de desembre de 2017. 
 
Aquest reglament té com a objectiu esdevenir l’instrument idoni per regular el funcionament del 
SAM amb tots els agents que hi intervenen, és a dir, els usuaris de l’Ajuntament, l’arxiver itinerant 
de la Diputació i els usuaris externs. 
 
Per imperatiu de l’article 62.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï 
l’expedient de formació de l’ordenança o reglament corresponent i la designació d’una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.  
Tanmateix l’article 62.3 del ROAS estableix que la Corporació pot sol.licitar a la Diputació, en la 
funció d’assistència als ens locals, l’elaboració del text de l’avantprojecte de la norma.   
 
El procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals implica, 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,  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 l’ordenança o reglament, amb la particularitat en aquest 
cas que en sotmetre a aprovació el model tipus que proposa la Diputació es pot ometre la 
publicació al BOPB del text del reglament , sempre i quan esdevingui aprovat definitivament amb el 
mateix contingut que el proposat al model tipus, tot fent únicament esment al núm. de butlletí i data 
en que fou publicat íntegrament.  
 
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). 
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L’aprovació dels 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. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida el dia 19 de setembre de 
2018 va dictaminar favorablement,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE 

VACARISSES, el text del qual és coincident amb el model tipus  que aprovà la 
Presidència de la Diputació mitjançant Decret núm. 10859/17, en data 2 de 
novembre de 2017,  publicat al BOPB del 12 de desembre de 2107 i anunciat al 
DOGC núm. 7521, el 21 de desembre de 2017.  

 
SEGON.-   Sotmetre a informació pública l’ expedient i el text del Reglament pel termini de 

trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), al diari Ara , al tauler d’edictes de l’Ajuntament , a l’eTauler, a la Web 
municipal i al Portal de la Transparència.  El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
suara esmentades. 

 
TERCER.-   Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant 

el termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 Un cop aprovat definitivament, sempre i quan esdevingui amb el mateix contingut 
que el proposat al model tipus,  es publicarà anunci que en doni notícia indicant 
que el text íntegre  és coincident amb el model tipus  que aprovà la Presidència de 
la Diputació  mitjançant Decret núm. 10859/17, en data 2 de novembre de 2017,  
publicat al BOPB del 12 de desembre de 2107 i anunciat al DOGC núm. 7521, 
el 21 de desembre de 2017,   i al DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la 
publicació municipal anteriorment esmentada, o bé, si és el cas, la publicació de 
l’acord definitiu, amb inclusió del text íntegre de les modificacions aprovades. 
També es trametrà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya 
l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest. 

 
QUART.-  Quan esdevingui l’entrada en vigor del nou Reglament, deixar sense efecte el 

Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de Vacarisses que fou aprovat 
inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió del 29 de novembre de 2012, i 
entrà en vigor en data 19 de febrer de 2013, el model tipus del qual aprovà la 
Presidència de la Diputació en data 12 d’abril de 2010, i fou publicat al BOPB 
núm. 117, el 17 de maig de 2010, i anunciat al DOGC núm. 5643, el 4 de juny de 
2010. 

 
CINQUÈ.-  Comunicar el present acord a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona. 
 
 
 
Intervé el Sr. Casas per explicar que la Diputació de Barcelona ha presentat una nova versió 
actualitzada del Reglament en la que han incorporat els canvis legislatius que s’han produit 
aquests darrers anys, però no han modificat res més del model al que ja estaven acollits. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que el que esperen és que aquesta proposta serveixi per 
millorar el funcionament de l’arxiu. 
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Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA  D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICA CIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE 

VACARISSES, EN L'ÀMBIT DE RESTAURACIÓ D'UNA ACTIVIT AT EXTRACTIVA, 
MITJANÇANT UN DIPÒSIT DE TERRES I RUNES, I EL MANTE NIMENT D'UNA PLANTA 
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC LLIGADA A L'EXPLOTACIÓ.  

 
La iniciativa per a la formulació del planejament urbanístic general és sempre pública, segons 
determina l'apartat 2 de l'article 107 del  Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme. 

 
Vist que l’article 97.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, disposa que les propostes de modificació d'una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i conveniència 
amb relació als interessos públics i privats concurrents.  
 

La “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a l’àmbit de restauració d’una 
activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i el manteniment d’una planta d’aglomerat 
asfàltic lligada a la explotació” ve justificada per la necessitat de modificar diversos aspectes del 
planejament vigent en l’àmbit esmentat. 
 
A l’empara dels articles 25 i 26 del  Decret 305/2006 es subscriuen el següents convenis, els 
qual  han de formar part de la documentació que integra la figura de planejament des de l'inici 
del procediment: 
 
-En data 12 de setembre de 2018 es va signar el conveni de col·laboració entre els legals 
representants de la Compañia de Hosteleria Mateo Buigas S.L., PUIGFEL S.A.U. i l’Ajuntament 
de Vacarisses, per tal de regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Vacarisses i la mercantil 
PUIGFEL, S.A.U. per a que es pugui realitzar la restauració de la pedrera anomenada 
“BLANCA” inscrita al registre miner de Barcelona amb el número 13, amb la conformitat  de la 
propietat de la finca que ostenta la COMPAÑIA DE HOSTELERIA BUIGAS, S.L., establint uns 
usos que permetin la restitució de l’orografia original i la restauració del paisatge autòcton, 
mitjançant una activitat que garanteixi d’una banda la protecció del medi i d’altra banda es doni 
sortida als dèficits en matèria de gestió de terres i runes a l’àmbit de la regió metropolitana. 
 
En el punt segon dels Pactes de l'esmentat conveni, a l'apartat 2 que regula els compromisos 
de l'Ajuntament de Vacarisses, es diu textualment el següent: 
  
L’Ajuntament de Vacarisses vetllarà per tal de que sigui possible la tramitació de les figures 
urbanístiques que siguin necessàries per a l’obtenció de la restitució de l’orografia original i la 
restauració del paisatge autòcton en l’àmbit de la pedrera anomenada BLANCA, fent-la 
compatible amb l’activitat de Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció. 
A tal efecte l’Ajuntament de Vacarisses col·laborarà amb PUIGFEL, S.A.U. en la concreció i 
agilització dels tràmits urbanístics que sigui més adequat tant d’aprovació inicial com definitiva 
per part de la corresponent Comissió Territorial d’Urbanisme. 
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-Tanmateix, en la mateixa data 12 de setembre de 2018,  es va signar el conveni de 
col.laboració entre els legals representants de la Compañia de Hosteleria Mateo Buigas S.L., 
Asfaltos Egara S.L. i l’Ajuntament de Vacarisses, per tal de regular la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vacarisses i la mercantil ASFALTOS EGARA S.L., per a que es pugui 
regularitzar la situació jurídico-urbanística de l’activitat d’aglomerats asfàltics d’aquesta 
empresa a l’efecte de possibilitar la seva continuació en el nou marc previst per a la restauració 
de la pedrera anomenada “BLANCA”. 
 
En el punt segon dels Pactes de l'esmentat conveni, a l'apartat 2 que regula els compromisos 
de l'Ajuntament de Vacarisses, es diu textualment el següent: 
 
L’Ajuntament de Vacarisses vetllarà per tal de que en la tramitació de les figures urbanístiques 
que siguin necessàries per a l’obtenció de la restitució de l’orografia original i la restauració del 
paisatge autòcton en l’àmbit de la pedrera anomenada BLANCA, fent-la compatible amb 
l’activitat de Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció, es contempli amb 
caràcter provisional, com a ús complementari i vinculat a aquest procés de restauración, l´ús 
industrial de planta d’aglomerats asfàltics de ASFALTOS EGARA, S.L. 
 
Amb aquesta finalitat es preveu la tramitació de dues figures de planejament:  
- Modificació del PGOU de Vacarisses que comporti l’admissió de l’ús de  dipòsit de residus, en 
la Clau 15.        
- Pla Especial urbanístic 
 
La proposta treballada conjuntament amb la propietat i promotors de l’activitat suposa resoldre 
la ferida deixada per la pedrera mitjançant usos necessaris pel desenvolupament de la regió 
metropolitana. Aquesta modificació pretén establir uns usos que permetin la restitució de 
l’orografia original i la restauració del paisatge autòcton, mitjançant una activitat que garanteixi 
d’una banda la protecció del medi i d’altra banda es doni sortida als dèficits en matèria de 
gestió de terres i runes a l’àmbit de la regió metropolitana. Així mateix , el manteniment de 
l’activitat d’asfalt complementa i concreta les necessitats en matèria de gestió de residus de 
terres i runes. L’interès públic de la proposta de modificació recau en: 

 
- L’establiment d’usos que facin possible la restitució de l’orografia preexistent en l’àmbit i la 
restauració de l’àrea. 
- L’establiment de les condicions que garanteixin la millora del paisatge. 
- L’establiment d’usos capaços de resoldre els dèficits de la regió metropolitana en matèria de 
gestió de runes i terres.  
- La definició d’usos i etapes que facin possible la gestió integrada del triatge, reutilització i 
gestió a través de les instal·lacions existents a l’àmbit, evitant transports innecessaris. 

 

Els objectius generals de la present modificació són: 
 
• Establir una normativa especifica per a la zona 15 que garanteixi la implantació d’usos del 
dipòsit de runes i terres que garanteixi la restitució geomètrica de l’orografia natural prèvia a la 
pedrera. 
• Fixar un procediment de restauració que permeti una rehabilitació i reforestació per fases, de 
manera que es pugui garantir la millora la qualitat del paisatge a mesura que es procedeix a la 
restauració 
• Establir una gestió capaç de garantir el desenvolupament de cadascuna de les fases de 
consolidació. 
 

En desenvolupament dels objectius generals esmentats anteriorment, la proposta de 
modificació planteja redefinir la qualificació Industrial Extractiva en sòl rústec a fi i efecte de 
poder desenvolupar l’activitat de dipòsit de runes i garantir la restauració de l’àmbit. 
En concret , es proposa redefinir la zona 15 d’acord amb els criteris i paràmetres següents: 
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- Comprèn el sòl destinat a la restauració de la pedrera mitjançant l’activitat de dipòsit de 
terres i runes, i el manteniment de les activitats derivades degudament autoritzades. 
- En desenvolupament d’aquest article es redactarà un Pla especial Urbanístic que estableixi 
les condicions d’ús de les activitats i les determinacions sobre protecció paisatgística de la 
restauració. El PEU establirà el pla d’etapes on s’inclouran les obligacions de caràcter 
econòmic sobre els diversos processos, diferenciant les corresponents a la legislació sectorial 
vigent sobre el dipòsit d’aquelles condicions urbanístiques sobre les activitats industrials 
complementàries. 
- La finalització dels treball de restauració bé sigui complerta o per etapes suposarà la condició 
de parc paisatgístic forestal. Així mateix, el PEU haurà de fixar els treballs de deconstrucció de 
les instal·lacions incompatibles amb el caràcter forestal resultant de l’àmbit. 
- Queden prohibits els usos que no siguin els específics de l’activitat industrial complementària i 
de dipòsit de terres i runes. Un cop restaurada la pedrera els usos seran els corresponents a la 
zona de parc paisatgístic forestal. 

 

Aquesta proposta possibilita la transformació de la situació actual caracteritzada per una 
pedrera totalment paralitzada a conseqüència de la crisi econòmica, sense que hi hagi hagut 
cap possibilitat de restauració com pretenia el planejament vigent, i possibilitar l’encaix de la 
gestió de la planta d’asfalt que es va implantar vinculada a l’activitat extractiva i que en 
l’actualitat funciona de forma desvinculada. 
El present document de MPGO preveu la restauració de l’antiga pedrera des de la reutilització 
del vas i del volum que conforma l’antiga morfologia dels terrenys per a la implantació d’un 
dipòsit de terres i runes. Aquest procediment possibilita d’una banda resoldre els dèficits de 
l’àmbit metropolità sobre gestió de residus, i de l’altra restaurar la pedrera, de manera que es 
possibilita refer la situació prèvia a la modificació morfològica dels terrenys. Així mateix, la 
proposta passa per garantir el funcionament de la planta d’asfalt com element essencial pel 
funcionament global tant per la transformació de part del material com per ser l’eix central del 
triatge a peu del dipòsit. 
El planejament derivat concretarà les etapes de dipòsit com les de restauració i fixarà en base 
a un estudi precís de la morfologia del sòl els elements essencials de la topografia a mantenir. 
Des d’un punt de vista numèric, la modificació manté la superfície qualificada de zona 15 
definida pel planejament vigent. 
 

Vist que l’ article 7.1.c de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, determina que s’han de sotmetre a avaluació ambiental les modificacions de      
planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no urbanitzable, o que n’alterin 
la qualificació, en aquest darrer cas si les noves qualificacions comporten l’admissió de nous 
usos o de més intensitats d’ús respecte l’ordenació que es modifica. 
 

Atès que en compliment de l’article 86 bis i l’apartat b) de la  Disposició Transitòria Divuitena del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, ja que  es 
tracta d’un pla urbanístic subjecte a avaluació ambiental, tramés l’Avanç de la Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació municipal al Departament de Territori i Sostenibilitat, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 8 de març de 2018 acordà emetre informe sobre 
l’esmentat avanç, amb observacions efectuades a la part valorativa de l’acord. Tanmateix, en 
relació a  l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar enviat al mateix ens, tramet el document 
d’abast  en data 4 d’abril de 2018,  per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental , tot 
adjuntant còpies dels informes rebuts en el marc de les consultes realitzades a les administracions 
públiques afectades i públic interessat. 

 
Atès que, conforme  el preceptuat a l’apartat b) de l’esmentat article 86.bis i seguint les 
prescripcions del document de referència emès per l'òrgan ambiental, s'ha realitzat l'informe de 
sostenibilitat ambiental, amb el contingut assenyalat a l'article 70 del Reglament, el qual forma 
part de l'instrument de planejament. 
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Vist que l’article 96 del TRLU i article 117.3 del Decret 305/2006, disposen que la tramitació de 
les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva formació 
és d'aplicació en la seva tramitació l'establert als articles 59, 70,73, 83.4, 83.5, 85.7, 86.bis, 
103.3, 106 i 107.1, i Disposició Transitòria Divuitena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
articles 115,  del Reglament. 
 
D’acord amb l’article 73 del TRLUC, es suspèn l’atorgament de llicències per el termini que 
s’estableix l’article 74 del TRLUC. D’acord amb l’article 8.5.a del TRLUC, a tot l’àmbit de la 
present modificació. 
 
Atès l'informe favorable emès en data  19 de setembre de 2018,  pels Serveis Tècnics 
municipals. 
  
Vist que l’article 85.1 del TRLU  disposa que correspon a l'Ajuntament l'aprovació inicial i 
provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal.  
 
Vist que el Ple és l'òrgan competent per a l’aprovació inicial d’aquest instrument de 
planejament,  en virtut del que disposa l’article 22.2c de la Llei reguladora de les bases del 
règim local,  i per majoria absoluta de conformitat amb l’article 47.2.ll del mateix text legal. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida en sessió ordinària el dia 19 
de setembre de 2018 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció 
del següent  
 

A C O R D  

 

PRIMER.-  Aprovar inicialment la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a  
l’àmbit de restauració d’una activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i 
el manteniment d’una planta d’aglomerat asfàltic lligada a la explotació”, acord que 
porta implícita l'aprovació dels convenis urbanístics, un subscrit en data 12 de 
setembre de 2018 entre l’Ajuntament de Vacarissesi, la Compañia de Hosteleria 
Mateo Buigas SL i Puigfel SAU,  i l’altre subcrit en data 12 de setembre de 2018 
entre l’Ajuntament de Vacarisses, la Compañia de Hosteleria Mateo Buigas,SL i 
Asfaltos Egara S.L. 

 

SEGON.-  Sotmetre’l a informació pública, pel termini de quaranta-cinc dies, inserint anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Ara. 

 

TERCER.-  Sol.licitar informe/consulta a: 

   
 
Administracions públiques afectades  
 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Barcelona 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Agència de Residus de Catalunya 
-Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia,Pesca i   
Alimentació 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
- Servei de Planificació de l’Entorn Natural 
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural 
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona 
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- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Vallès Occidental 
 
 
 Públic interessat  
 
- ADENC- Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura 
- ICO Institut Català d’Ornitologia 
- DEPANA- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
 
 
QUART.-  Comunicar a les corporacions locals dels municipis limítrofes , Ajuntaments de 

Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Olesa de Montserrat, Esparreguera, 
Viladecavalls, Terrassa, Rellinars i Mura , l’acord d’aprovació inicial. 

CINQUÈ.-  Transcorregut el termini d'informació pública, tenint en compte l'informe de 
sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes realitzades, incorporar una 
proposta de memòria ambiental que , juntament amb els documents del pla, es 
lliurarà a Departament de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan competent en 
matèria d’urbanisme i de medi ambient. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que aquesta modificació puntual ve justificada per la 
necessitat de modificar diversos aspectes del planejament vigent en l’àmbit de la pedrera. 
Segueix dient que en l’empara dels articles 25 i 26 del decret 305 de 2006 s’han subscrit uns 
convenis negociats amb tots els partits presents i que es van signar el passat dia 12, per poder 
fer aquesta modificació puntual. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que es va posar sobre la taula la possibilitat de millorar el conveni i 
així va ser en alguns aspectes, diu que tractant-se de l’aprovació inicial ells s’abstenen, i que 
probablement quan tinguin més informació i informes més acurats valoraran el canvi en el vot. 
 
La Sra. Sánchez diu que hi votaran a favor, doncs es tracta d’un requisit previ per poder tirar 
endavant tot el que van parlar a la reunió monogràfica sobre la pedrera. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que el seu vot depenia de que el Sr. Regidor digués una 
cosa que no havia dit.  
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que ell tenia previst dir-ho al final del debat, i comenta que al 
monogràfic que es va fer de la pedrera hi van haver aportacions d’U.I.P.V. que milloraven la 
seva proposta inicial, i és per això que les van traslladar, van ser acceptades i van arribar a un 
acord. 
 
El Sr. Boada diu que de totes maneres s’abstenen perquè hi ha coses que no les veuen clares. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 

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

A FAVOR   x  x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS  X  X   
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1.5.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’INDÚSTRIA, PROMOCI Ó ECONÒMICA, COMERÇ I 
TURISME, DE RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL DE L A DISSOLUCIÓ DEL 
CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL.  

 
Atès que el Ple de la Corporació, en data 6 d’octubre de 2000, va acordar l’aprovació inicial de 
la creació i constitució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, acord que va esdevenir 
definitiu amb caràcter automàtic, després d’haver transcorregut el termini d’informació pública 
sense que es presentés cap al.legació o reclamació (anunci tauler d’edictes 9.10.2000, BOPB 
núm. 251 del 19.10.2000 i DOGC núm.3255 del 30.10.2000), el qual es va crear amb l’objectiu 
essencial de la millora, la promoció i el foment del turisme en general del territori. Des de la 
seva constitució, el Consorci de Turisme i les entitats d’aquest ens consorciat públic, han 
col·laborat estretament en la consecució d’aquests objectius. 
 
Atès que el Consell General del Consorci de Turisme, en sessió de data 24 de juliol de 2018, 
s’ha acordat aprovar inicialment la dissolució del consorci, adoptat amb el vot favorable d’un 
mínim de les dues terceres parts dels ens consorciats, per raons d’eficàcia, eficiència i en 
general per motius de simplificació administrativa, a fi que resti integrat com una unitat orgànica 
del propi Consell Comarcal,assegurant que els serveis que fins ara porta a terme el Consorci 
siguin executats pel propi Consell Comarcal. 
 
Atès que d’acord amb l’article 30 dels Estatuts del Consorci en cas de dissolució la cessió 
global dels actius i passius serà a favor del Consell Comarcal. 
 
Atès que l’acord de dissolució ha de ser ratificat pels òrgans competents dels ens consorciats 
 
Vist els informes tècnic i jurídic, favorables a la ratificació de l’acord de dissolució del consorci 
de Turisme del Vallès Occidental, de conformitat amb el que disposa l’article 324 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS) i d’acord amb la documentació 
que consta a l’expedient. 
 
Vist allò disposat en l’article 52 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i els concordants de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, respecte la competència adoptar 
el present acord que correspon al Ple municipal. 
 
Vist la lletra d) de l’apartat tercer de l’article 114 del Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i la lletra a) de l’apartat 
segon de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, per 
adoptar els presents acords es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del Ple 
municipal. 
 
Vista la normativa aplicable als acords proposats i les actuacions previstes és la següent: 

- Articles 269 i següents 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. 

- Articles 313 i 324 del Decret 179/95, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.Article 127 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre.Art 35 Estatuts del Consorci de Turisme aprovat per 3 de 
novembre de 2014. 

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
19 de setembre de 2018, va dictaminar favorablement. 

 
Atenent els antecedents referits anteriorment i el que preveuen els articles 312 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i demès normativa 
concordant en l’àmbit del règim local, pel que respecta al procediment de dissolució dels 
consorcis,al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent 
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ACORD 

 
PRIMER.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental 

aprovat en sessió de 24 de juliol de 2018, en els termes adoptats pel seu 
Consell General, que tindrà efectes en data 31 de desembre de 2018, i 
determinar la successió universal de l’actiu i passiu i, en general, la reversió de 
tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a favor del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental. 

 
SEGON.-  Delegar al Consorci de Turisme del Vallès Occidental per una millor coordinació 

del procediment, la publicació dels acords de l’exposició pública, que d’una 
manera conjunta es realitzarà durant el termini de trenta dies en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i  al tauler 
d’anuncis del Consorci. Delegar també la resolució de les al·legacions, si es 
presenten, i la seva aprovació definitiva.  

 
TERCER.- Establir que la continuïtat de l’activitat de foment del turisme quedarà garantida 

mitjançant l’aportació municipal directament al Consell Comarcal que 
corresponguin per tal de mantenir el finançament de l’activitat, per la 
consolidació del personal del Consorci al Consell Comarcal i l’impuls personal i 
polític dels consellers i dels responsables l’àrea nova que es crearà. 

 
QUART.-         Comunicar els precedents acords al Consorci de Turisme del Vallès Occidental . 

 
Pren la paraula la Sra. Serra qui diu que, com ja va explicar a la comissió informativa, aquesta 
proposta ve donada perquè en sessió del Consell General del Consorci de Turisme de 24 de 
juliol s’aprova inicialment la dissolució d’aquest consorci, sobretot per temes d’eficàcia, 
eficiència, i simplificació administrativa. Explica que la dissolució garanteix la funcionalitat dins 
del Consell Comarcal i a més es consolida el personal per part del Consell Comarcal i deixaran 
de dependre de subvencions. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que no es tracta d’una dissolució dràstica, sinó que simplement és 
per estalviar diners i que per tant els sembla bé. 
 
El Sr. Gibert diu que el que no s’estén és el motiu pel que es va crear, potser ja no s’hauria 
d’haver creat. 
 
La Sra. Serra explica que en aquest temps ha canviat la legislació i ara es veuen obligats a 
duplicar càrrecs i despeses de Tresoreria i és per això que s’ha decidit dissoldre’l. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
  

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS       
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1.6.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL COMPT E GENERAL I COMPTE DE 
PATRIMONI DE L’EXERCICI DE 2017.  

 
Atès que en data 15 de juny del 2018 l'Alcaldia va posar a disposició de la Comissió de 
Comptes, el Compte General i Compte de Patrimoni de l’exercici 2017 a ser examinada. 

Atès que en data  20 de juny del 2018 reunida la Comissió de Comptes, i un cop examinats els  
comptes són informats, passen exposició pública. 

Atès que en data 4 de juliol es publica en el B.O.P, que el compte General de l’Ajuntament de 
Vacarisses corresponent a l’exercici 2017, juntament amb tots els seus justificants, restaran 
exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils, durant i 
vuit mes, termini en que els interessats podran presentar reclamacions, correccions o 
observacions.   

Atès que el dia 6 d’agost de 2018 va finalitzar l’exposició publica i no s'han produït al⋅legacions 
ni reclamacions al respecte durant aquest període. 

Atès que la Comissió de Comptes va acordar que no s'informarien altre vegada si no hi havien 
reclamacions o al⋅legacions. 

En compliment del que disposa l’article 53 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, dels articles 208 a 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Local i la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
setembre de 2018 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

     A C O R D  

PRIMER.-  Aprovar  el Compte General i Compte de Patrimoni corresponents a l’exercici  
2017. 

 

SEGON.-  Trametre copia al Tribunal de Comptes, en aplicació del que disposa l'article 212.5 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que ja van rebre tota la informació a la comissió 
informativa i que la Interventora els va dir que li podien consultar el que volguessin. 

El Sr Serna diu que no tenen res a dir. 

La Sra. Ríos diu que hi votaran a favor perquè durant l’any 2017 van tenir la regidoria al seu 
càrrec. 

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 x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS    X   
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1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP,  SOBRE LA REDACCIÓ 
D’UN DOCUMENT EXPLICATIU DEL PROCEDIMENT A SEGUIR F INS A L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS SECTORS LA CREU I EL VENTAIOL.  

 
Atès que, en precs i preguntes del públic en el darrer Ple Municipal, vam detectar molta 
inquietud per part dels veïns i veïnes del Ventaiol i La Creu que hi van assistir, en relació amb 
els terminis d’inici i execució dels seus projectes d’urbanització. 
 
Atès que es fa molt dificultosa la comprensió dels procediments administratius i els passos a 
seguir per tirar endavant qualsevol obra d’aquesta magnitud i que els veïns i veïnes en general 
no són entesos en la matèria. 
 
Atès que considerem que, a banda del dret a la informació, és convenient que aquesta sigui el 
més entenedora possible i en un llenguatge adequat al destinatari, amb l’objectiu que arribi al 
màxim de persones afectades. 
 
És per tot l’exposat que proposem al Ple l’adopció del següents  
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Que es redacti un llistat clar i entenedor on es relacioni una per una les accions 

i/o actuacions que cal dur a terme fins a l’execució dels projectes, així com els 
terminis mínims i màxims de cadascuna composant així una planificació en el 
temps que doni com a resultat un termini total que acoti en el temps una data 
d’inici de les obres. 

 
SEGON.-  Que aquest document es faci arribar a les persones afectades d’ambdues 

urbanitzacions. 
 
 
La Sra. Sánchez llegeix la moció i a continuació explica que a nivell polític moltes vegades es 
fan coses que la ciutadania no entén, per això sempre diuen que s’ha de fer molta pedagogia, i 
en el cas concret del Ventaiol no han arribat a explicar mai als veïns com funciona tot això i per 
tant no coneixen ni els procediments ni els passos a seguir, per tant si això s’escriu és un 
mecanisme de control de la ciutadania cap als polítics i una planificació en el temps per tal que 
la gent entengui on som, on hem d’arribar i en quins terminis. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que del primer acord de la moció troben que és factible redactar un  
llistat clar i entenedor on es relacioni una per una les accions i/o actuacions que cal dur a terme 
fins a l’execució dels projectes, però el que és més complicat és fixar uns terminis, doncs és 
difícil saber què durarà una reparcel·lació o el projecte en sí. Segueix dient que ja van explicar 
a una comissió informativa que havien demanat al departament d’Urbanisme de la Diputació de 
Barcelona un primer estudi sobre les quatre urbanitzacions més petites que els queden en 
relació a les depuradores,  i també van demanar si els podien fer un treball d’anàlisi econòmic  i 
financer i les línies estratègiques d’urbanitzar urbanitzacions amb dèficits, com en el cas 
concret del Ventaiol. Explica que avui els han arribat els requeriments que els fan per fer un 
previ estudi sobre com enfocar les obres del Ventaiol , doncs a ningú se li escapa que son unes 
obres complexes,  no només pel tema tècnic. Entre aquests requeriments hi ha les liquidacions 
pressupostàries d’ingressos i despeses dels darrers cinc anys, ingressos tributaris i 
transferències corrents territorialitzats per l’àmbit d’estudi, costos del servei directes, costos 
indirectes, balanç de capital de l’àmbit objecte d’estudi a partir de la immersió econòmica 
municipal en sistemes generals i locals d’infraestructures i equipaments, etc..... 
El Sr. Alcalde diu que  creu que tot això els serà molt útil a l’hora d’enfocar la urbanització del 
Ventaiol. 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que entén la seva proposta i que ho fa de cara a la 
ciutadania, però veu complicat marcar uns terminis mínims, havent de preparar tota aquesta 
documentació. 
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Pren la paraula la Sra. Sánchez qui aclareix que ella parla d’acotar un tràmit o una determinada 
acció, per exemple saben que un informe de la Generalitat pot demorar-se entre un i sis mesos, 
però saben que més enllà de sis mesos no anirà.  
 
El Sr. Alcalde respon que no és ben bé així, i que tenen l’exemple del tancament de l’abocador 
amb el que porten més de dos anys esperant l’informe. 
 
La Sra. Sánchez diu que almenys el que depèn d’ells si que saben el que pot durar i se li pot 
posar data límit,  i per l’altra banda insistir a l’administració superior per tal que avancin els 
tràmits. Per acabar diu que encara que hi hagi un marge de temps d’un any el ciutadà mereix 
saber-ho. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi està d’acord i que si es centren en la primera part és fàcil i 
entenedor,  però pel que fa als terminis no es pot comprometre. 
 
La Sra. Sánchez li diu que el que li demana és que es comprometi a dir com s’acota, si pot 
trigar entre 15 dies i 3 mesos, o entre 3 mesos i 18, i entenent que el que no depèn d’ells no ho 
poden assegurar ni posar dates concretes, però sí aproximat. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell canviaria el redactat de la moció. 
 
La Sra. Sánchez diu que no hi ha cap problema, doncs l’objectiu és que es pugui tenir 
informació clara i concreta dels passos. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que, com ja va quedar clar amb la moció aprovada en l’anterior 
ple, hi ha el compromís de tirar endavant el projecte d’execució de les obres d’urbanització, 
però no és un tema de voluntat política, sinó que és jurídic, i es poden explicar en línies 
generals quins son els procediments a seguir, però tot procediment pot incloure recursos, 
al·legacions... i per tant no es pot especificar en un text. Per acabar, tal com ha dit el Sr. 
Alcalde, diu que es poden definir i establir els procediments, però pel que fa als terminis és molt 
difícil, doncs no està a les seves mans. 
 
El Sr. Serna diu que aquesta moció arriba tard, doncs en l’anterior ple es va aprovar una moció 
demanant el compromís de que en la propera legislatura es tirés endavant l’urbanització, per 
tant ara no entén que no es puguin acotar terminis, el que vol dir que una de les dues mocions 
és paper mullat. Per altra banda diu que ara la Sra. Sánchez vol donar tota la informació als 
veïns i veïnes del Ventaiol i La Creu, quan ells porten dos anys demanant informació que no els 
han donat. Afegeix que ells van supeditar l’aprovació del pressupost precisament per aquestes 
dues urbanitzacions, en canvi el PSC va aprovar els pressupostos que no tenien en compte les 
obres d’urbanització. Per acabar diu que creu que d’aquí a 4 anys seguiran igual, sense haver 
començat res, a no ser que un daltabaix a l’ajuntament faci que algú lúcid ho tiri endavant. 
Explica que en una reunió de fa uns mesos, amb l’equip de govern del moment, van supeditar  
les obres de La Creu al compromís de fer el Ventaiol tot seguit, però a dia d’avui no tenen això i 
es troben amb una convocatòria pels veïns de La Creu pel dissabte vinent. Per acabar diu que 
per la seva experiència amb les urbanitzacions de Torreblanca II i Carena Llarga, si fos veí del 
Ventaiol s’agafaria a la cadira ben agafat. 
 
 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Serna si ha de dir alguna cosa en relació a la moció que estaven 
debatent. 
 
El Sr. Serna respon que la votaran i prou. 
 
El Sr. Alcalde diu que no és cert que en els pressupostos no hi hagués res del Ventaiol, i que ja 
els van dir que després de La Creu vindria el Ventayol i ho segueixen mantenint. Explica que el 
dissabte es presentarà el projecte als veïns de La Creu i segueixen treballant en el projecte del 
Ventayol, han anat a la Diputació, els han demanat la documentació que ha dit abans i, un cop 
la tinguin, la presentaran i hi seguiran treballant en paral·lel. 
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Adreçant-se al Sr. Serna li diu que a vegades té la sensació com si estiguessin en dues 
realitats diferents, perquè el que a ell li molesta és que si arriben a uns acords en una reunió, i 
després al ple votin en contra del pressupost, quan ells mantenen els acords i els estan 
complint. Segueix dient que el pressupost contempla el projecte de reparcel·lació del Ventayol 
i, com ja li ha dit, hi treballen en paral·lel tal com van quedar.  
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que la proposta no la troba malament i que es podria fer un 
llistat de tots els passos i dates aproximades, i les que siguin dubtoses que es posin 
aproximadament. Segueix dient que del calendari que en surti ja sabran que hi ha coses que no 
depenen d’ells, però almenys és una manera de començar a posar terminis. Explica que al 
refer un projecte s’ha de veure què passa amb les parts interiors, les expropiacions, informació 
pública, notificar a tots els veïns, els que no s’hagin pogut notificar publicar-ho al butlletí.... etc, 
el que pot suposar un any només aquest tràmit. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell hi estaria d’acord sempre hi quan tots els partits signin el calendari.  
 
El Sr. Boada diu que ell no el pensa signar, doncs ja sap el que passa, pot posar tots els 
passos que s’han de fer, i tot el que requereix informació pública, o algun informe per passar al 
següent pas, però sense dates, doncs les administracions tenen un temps per presentar 
informes i per tant poden fixar el temps màxim. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell en tot això està d’acord, però el que no poden és demanar-los que 
com a equip de govern marquin uns terminis, el que han de fer és consensuar i comprometre’s 
tots amb aquests terminis. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que no comparteix això que ha dit el Sr. Alcalde, doncs 
el que ells volen és fer una eina d’informació per fer pedagogia per tal que la població entengui 
quins son els passos que cal donar a partir d’ara, projecte de reparcel·lació, quan estigui 
redactat i aprovat el termini d’exposició pública que dura un mes i pot haver-hi al·legacions, que 
s’han de contestar amb un termini en concret i a partir d’aquí el següent pas. Per tant, diu que 
només es tracta d’informació, no compromet a res, doncs tampoc es tracta d’una feina política, 
sinó que son els tècnics els que han de dir quins son els passos i quins poden ser els terminis 
aproximats, i si fallen coses ja les explicaran. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ella ja sap que a vegades el que tens previst per una setmana potser 
en triga 3 o 4, i el que no vol és que aquest equip de govern hagi de posar uns terminis dels 
que en seran presoners i els demés ho aprofitaran. 
 
La Sra. Sánchez respon que com a mínim haurien de redactar tot el que hi ha i posar els 
terminis que jurídicament estan acotats com, per exemple, que un tràmit aprovat per ple té una 
informació pública d’un mes. 
Per altra banda, la Sra. Sánchez, adreçant-se a Veïns per Vacarisses, aclareix que la moció ve 
del mes de juny, la volien entrar el mes de juliol però es van equivocar amb el termini. Afegeix 
que aquesta moció no té res a veure amb la del compromís polític de tirar endavant les obres. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui demana canviar una mica el redactat dels acords de la moció. 
 
La Sra. Sánchez diu que no hi ha cap problema. 
 
El Sr. Boada diu que un projecte es pot fer en un mes o en un any, depenen de la gent que 
treballi i del cost, i que a ell li agrada la moció tal com està amb els terminis màxims i mínims i 
el que no es pot saber posar un interrogant. El Sr. Boada pregunta al Sr. Secretari si el termini 
per obtenir un informe és de 6 mesos si han d’esperar aquests 6 mesos o poden començar. 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari qui informa de que hi ha uns terminis establerts que poden 
arribar als sis mesos, com per exemple per tenir un informe de l’ACA. Diu que no son les 
primeres obres que es fan, un projecte d’urbanització s’aprova inicialment, la informació pública 
ha de ser d’un mes, i s’aprova definitivament si no hi ha al·legacions i es pot tramitar 
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simultàniament un projecte de reparcel·lació, però quan es trigarà a fer el projecte, quin 
projecte es consensua, com es solucionen els temes de pagaments.... en tot això ell no hi pot 
entrar, tampoc sap si la reparcel·lació serà ordinària o econòmica ,el que pot comportar una 
diferència de 8 mesos, ni tampoc què dirà el registre si hi ha parcel·les que no coincideixen... 
 
El Sr. Boada diu que si políticament es té la voluntat d’iniciar les obres com a mínim s’ha 
d’informar dels terminis que es puguin saber. 
 
El Sr. Alcalde proposa que el redactat del primer punt sigui: 
 
“Que es redacti un llistat clar i entenedor on es relacioni una per una les accions i/o actuacions 
que cal dur a terme fins a l’execució dels projectes, indicant sempre que sigui possible els 
terminis mínims i màxim de cadascuna”. 
 
La Sra. Sánchez diu que accepten l’esmena. 
 
Demana la paraula el Sr. Garrido per explicar que quan van anar a la reunió amb l’arquitecte 
els van dir que el motiu pel qual es feia primer la Creu era perquè es faria primer la meitat de la 
Creu, així els hi costaria un 30% menys als veïns i en canvi ara han decidit tirar endavant tota 
la urbanització. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que gaire bé la meitat de les parcel·les de La Creu son d’una mateixa 
família i es va parlar amb ells per si volien entrar dins del projecte d’urbanització o no, i va ser 
en aquest punt que l’arquitecte va parlar amb ells i els ho va dir, però tal com van explicar en 
comissions informatives, finalment aquesta família si que va voler urbanitzar les seves 
parcel·les com la resta.  
 
El Sr. Garrido diu que es dividiria La Creu perquè era més senzill, més fàcil i més econòmic, 
però si després ha canviat estan contents, però el Ventaiol, com sempre, es deixa de banda. 
Explica que ell fa 25 anys que es mou en el teixit associatiu durant els quals tots els partits han 
dit als seus programes que farien el Ventaiol i mai s’ha fet, per tant ara li costa de creure que 
això s’arribi a fer mai. 
Per altra banda, els vol recordar que quan s’havia de demanar el crèdit pel camp de gespa 
Veïns per Vacarisses va demanar que s’incloguessin els 40.000 € per la reparcel·lació del 
Ventaiol. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells van posar aquests 40.000 €, van dir que anirien en paral·lel, però 
Veïns per Vacarisses va votar en contra dels pressupostos. 
 
El Sr. Garrido diu que no va ser per aquests 40.000 €, sinó perquè no es tenia intenció de tirar 
endavant el Ventaiol. 
 
El Sr. Alalcade li diu que ja tractaran aquest tema després, doncs no té res a veure amb la 
moció que anaven a votar. 
 
El Sr. Garrido diu que ell només volia demostrar que ells compleixen els seus acords i que 
potser sí que hi ha dues realitats, la del Sr. Alcalde i la d’ells.  
 
Es sotmet a votació i es determina modificar els acords de la moció, resultant: 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Que es redacti un llistat clar i entenedor on es relacioni una per una les accions 

i/o actuacions que cal dur a terme fins a l’execució dels projectes, indicant 
sempre que sigui possible els terminis mínims i màxims de cadascuna. 

 
SEGON.-  Que aquest document es faci arribar a les persones afectades d’ambdues 

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

A FAVOR   x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS  x     
 
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM,  PER A LA 

COMMEMORACIÓ DEL REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE L ’1 D’OCTUBRE 
DE 2017 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L’any 2017 va mostrar l’extraordinària força del sobiranisme, fruit d’una llarga etapa de treball 
polític en diferents àmbits al si de la societat catalana, que va culminar amb la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre i la declaració d’independència al Parlament. Pocs moviments 
socials a l’Europa occidental tenen la capacitat de mobilització cívica, pacífica i democràtica, 
així com la capil·laritat social i política, que ha sabut mostrar l’independentisme en els darrers 
anys. Tampoc no és habitual que un moviment social aconsegueixi, en una democràcia 
occidental, que tant la ciutadania com els i les seves representants polítiques estiguin 
disposades a córrer riscos vitals de primera magnitud en defensa d’una causa política, com és 
el d’un moviment de desobediència civil en defensa d’un dret fonamental com 
l’autodeterminació. És aquesta extraordinària fortalesa la que ha aconseguit obrir, a Catalunya, 
l’esquerda més seriosa en el règim del 78 des que aquest es va establir a partir de la reforma 
del període postfranquista.  
 
Els fets d’octubre van representar la màxima expressió del xoc entre la majoria republicana 
catalana i l’Estat espanyol. Aquest va optar per abusar de la seva força i es va imposar contra 
un poble pacífic i indefens. Tanmateix la brutalitat policial contra la ciutadania que feia cua per 
votar i la brutalitat judicial de considerar un moviment de desobediència pacífica com una 
rebel·lió violenta ha dotat d’una dimensió europea el nostre conflicte amb l’Estat espanyol i 
ocupa les portades dels mitjans de comunicació de tot el continent.  
 
La de l’1 d’octubre ja no és només la causa de la República sinó també, cada cop més, la 
causa de la democràcia i la llibertat. L’Estat espanyol, per aturar l’embranzida del sobiranisme 
català, va optar per l’ús de la violència policial, judicial, institucional, mediàtica i també 
simbòlica que va culminar amb la destitució del Govern de la Generalitat, la dissolució del 
Parlament de Catalunya i la convocatòria de noves eleccions amb l’aplicació il·legal de l’article 
155 de la Constitució espanyola.  Per la seva banda, els membres del Govern, la presidenta del 
Parlament, els líders socials i alguns representants polítics es troben injustament empresonats, 
a l’exili o encausats per les seves idees polítiques.  
 
Tot amb tot, el preu que l’Estat espanyol ha pagat ha estat enorme: a escala internacional les 
imatges de càrregues policials i l’empresonament de dirigents cívics i càrrecs electes ha 
destrossat la reputació democràtica del Regne d’Espanya. A escala interna, en lloc d’haver 
afavorit les vies de diàleg, s’ha deslegitimat a ulls d’una àmplia majoria de la ciutadania. 
 
Com reconeixia el Govern injustament destituït pel 155 en una carta conjunta publicada 
recentment als mitjans de comunicació: “Catalunya va començar el dia 1 d'octubre de 2017 una 
nova era. Aquell dia vam decidir mirar al futur. Hem emprès un camí que sabem llarg i complex 
cap a una república de persones lliures. El camí del nostre futur.” 
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Vacarisses proposa 
d’adopció dels següents 

 
 

ACORDS 
 
 

PRIMER.-  Reconèixer la tasca de les persones que varen fer possible la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que hi van participar activament per 
poder donar veu al poble de Catalunya en relació al seu futur polític. 

 
SEGON.-  Manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per 

les forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera pacífica a votar. 
 
TERCER.-   Exigir l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn de 

les persones exiliades. 
 
QUART.-  Comunicar aquests acords al Govern de Catalunya, al Parlament i a les entitats 

municipalistes. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que el proper dilluns farà un any del referèndum 
d’autodeterminació de l’1 d’octubre, fets que a la seva manera d’entendre van representar una 
comunió entre el poble i les institucions per tirar endavant el referèndum i determinar si 
Catalunya volia seguir estant dins de l’estat espanyol o, si en canvi,  volia esdevenir una 
república independent. Segueix dient que es sabut per tothom que no hi va haver un acord amb 
l’estat espanyol i es va fer unilateralment un referèndum per les institucions catalanes, però 
sense el suport del poble no s’hagués pogut fer.  
Diu que els fets de l’1 d’octubre van representar la màxima expressió del xoc entre la majoria 
republicana catalana i en aquest cas l’estat espanyol, un estat espanyol que es negava d’una i  
altra manera a poder preguntar al poble de Catalunya si volia seguir sent part de l’estat 
espanyol o esdevenia una república independent.  
Afegeix que ells creuen que l’1 d’octubre va anar una mica més enllà de si república si o 
república no, sinó que va obeir més aviat a la causa de la democràcia i de la llibertat, doncs 
molta gent va anar a votar lliurement. Segueix dient que l’estat espanyol, com acostuma a fer, 
l’única manera que té de fer i reprimir és a base de violència, i va enviar a la seva policia, com 
tots saben per les imatges dantesques i patètiques, apallissant a persones indefenses que 
només defensaven les urnes. 
 
Per acabar llegeix els quatre acords de la moció. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que evidentment hi votaran a favor, donat que ells hi van 
ser i hi van participar activament per tal de fer el referèndum, i també es solidaritzen amb la 
ciutadania que va ser brutalment agredida i, evidentment,  amb l’immediat alliberament dels 
presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. 
Per altra banda, diu que a l’exposició de motius hi ha alguna manifestació que entenen que, tot 
i ser plantejada per Esquerra Republicana de Catalunya, no respon del tot al que han estat a 
posteriori de l’1 d’octubre, les declaracions que hi ha hagut per part dels liders d’ERC com de 
les línies estratègiques que han estat definides pels propers anys, doncs saben que hi ha hagut 
una renúncia a la via unilateral, entenent que no hi ha pes suficient. 
Afegeix que Movem Vacarisses aposten per la sortida que finalment s’ha decidit, que és la d’un 
referèndum,  i per aquest motiu es va defensar l’1 d’octubre. Diu que l’1 d’octubre va demostrar 
que Catalunya mereix decidir el seu futur, el que és indiscutible, i per tant és el que han de 
continuar defensant, però també subratlla que han estat uns anys de paràlisi de govern a nivell 
polític, social i econòmic,  i entenen que la gestions no es poden paralitzar més i la societat ha 
de ser atesa i continuar governant i tirant endavant, doncs fins hi tot el govern local ha viscut no 
poder fer coses perquè el govern autonòmic estava paralitzat. 
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Intervé el Sr. Alcalde qui vol puntualitzar que a la conferència nacional d’ERC del mes de juny,   
a proposta de les bases,  s’aprova que la primera via és la d’arribar a un referèndum pactat 
amb l’estat, però que si no s’arriba a aquesta via tornarem a la via unilateral. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que poden subscriure tot el que ha dit la Sra. Fuster, doncs 
a l’exposició de motius hi ha alguna cosa que els grinyola i no hi estan d’acord, però amb els 
acords hi estant completament a favor. 
 
La Sra. Sánchez diu que ells s’hi abstenen, doncs evidentment que estan a favor del 
reconeixement a la gent que hi va participar,  però no ho estan amb algunes de les afirmacions 
que es fan. Com a exemple diu que sempre parlen d’un estat espanyol violent, en canvi ells 
parlen d’un govern del Partit Popular que va actuar d’aquesta determinada manera interferint 
amb la justícia i demés. Diu que no li agradaria que fora de Catalunya és tingués a Catalunya 
com a un país corrupte perquè van tenir un govern de Convergència corrupte, doncs el que no 
es pot fer és generalitzar per culpa d’un govern en concret que va actuar d’una manera 
concreta, antidemocràticament, amb forces de repressió i amb el qual hi estan completament 
en contra. Per acabar diu que tot i que podrien subscriure els acords, s’hi abstenen. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que coincideixen amb al que s’ha dit fins ara, subscriuen 
els acords, doncs si s’ha arribat a aquest punt del referèndum no ha estat pels polítics, sinó per 
la societat. 
 
El Sr. Alcalde diu que depèn dels polítics, doncs s’hi van implicar amb el grau que van voler. 
 
El Sr. Gibert segueix dient que l’exposició de motius és clarament partidista però, com que el 
que val son els acords, hi votaran a favor. Diu que han arribat fins a un punt que no s’hi havia 
arribat mai gràcies a la gent. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi ha d’haver organitzacions, sinó la gent sola no ho pot fer, a més li 
recorda que els que estan a la presó i exiliats son polítics. 
 
El Sr. Gibert diu que hi ha dos que no ho son. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells son de la societat civil però que tots son polítics o entitats, i que està 
clar que el poble empeny, però hi ha unes organitzacions que en aquell moment estan 
governant, les urnes arriben com arriben, igual que les paperetes i l’obertura de les escoles. 
 
El Sr. Gibert diu que s’ha arribat al punt de que els polítics, com li va passar al Sr. Artur Mas, 
s’han vist obligats a tirar endavant tot aquest procés perquè una part important del poble els va 
empènyer, sinó no ho haguessin fet, ni tan sols ERC ho hagués fet doncs,  tal com deia la Sra. 
Fuster,  ara resulta que el tema de la unilateralitat el deixen de banda. 
 
El Sr. Alcalde diu que no el deixen de banda,  i que si volen els pot passar el que surt de la 
conferència nacional d’ERC, doncs com a partit assembleari el que es vota és el que executa el 
partit i, com sempre, abans i ara, és preferible un referèndum pactat amb l’estat,  però no 
s’abandona la via unilateral. 
 
El Sr. Gibert diu que hi ha hagut un canvi de missatge per part d’ERC, doncs fa un temps 
apostaven per la unilateralitat, és per això que hi ha el Sr. Junqueres i els altres a la presó,  i en 
canvi ara veient que la unilateralitat et porta a la presó han de canviar de missatge. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi ha un problema de números, doncs si no arribes al 50% o ets just el 50 
% ho tens difícil quan t’enfrontes a un estat i no tens el reconeixement internacional, per tant 
has de fer un pas enrere per ser-ne més. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
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 V x V PSC U.I.PV. MOVEM ERC 

A FAVOR  X  X X X 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS   X    
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS  
 
El Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta que es transcriu a continuació: 
 
2.1.-  APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROCEDÈNCIA D E DEBATRE UN 

ASSUMPTE NO INCLÓS A L’ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCAT ÒRIA  
 
En virtut del què disposa l’article 5.6 del Reglament orgànic municipal, i articles 97.3 i 91.4 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa que s’apreciï la urgència per a 
debatre la proposta del regidor de Serveis Municipals d’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PROJECTE  D’INSTAL.LACIÓ DE BOMBAMENT DEL NOU POU DE TORREBLANCA I 
CANALITZACIÓ D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE LA TORRE, SITUADES 
DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES I  DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DEL 
BÉNS I DRETS AFECTATS , assumpte no inclòs a l’ordre del dia de la convocatòria de la sessió 
ordinària del Ple de la Corporació, a celebrar el dia d’avui 27 de setembre de 2018. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS       
 
 
 
2.2.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNCIPALS D’A PROVACIÓ DEFINITIVA 

DEL PROJECTE  D’INSTAL·LACIÓ DE BOMBAMENT DEL NOU P OU DE 
TORREBLANCA I CANALITZACIÓ D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒS IT DE DISTRIBUCIÓ DE 
LA TORRE, SITUADES DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VA CARISSES I  DE LA 
RELACIÓ DEFINITIVA DEL BÉNS I DRETS AFECTATS   

 
Atès que el  PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ DE BOMBAMENT DEL NOU POU DE 
TORREBLANCA I CANALITZACIÓ D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE LA 
TORRE, SITUADES DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES,  redactat per  
l’enginyer agrònom Salvador Gibert Badia,  en data març de 2018, així com la relació detallada de 
béns i drets afectats ,  a expropiar , ocupar temporalment o bé que són objecte de servitud de 
pas, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió del 26 d’abril de 2018,  per a 
l’execució del projecte esmentat, es varen sotmetre a informació pública per període de 30 dies  
hàbils, compresos entre el  dia 16 de maig de 2018 i el 27 de juny de 2018, mitjançant anunci al 
tauler d’edictes de l'Ajuntament,  a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la 
Transparència, tots ells el dia 4 de maig de 2018, al Diari Ara del dia 9 de maig de 2018 i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del dia 15 de maig de 2018. 
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Atès que tanmateix es practicà notificació individualitzada als titulars afectats que consten a la 
relació inicial aprovada en sessió plenària del 26 d’abril de 2018,   per tal que per llurs 
condicions d'interessats en l'expedient expropiatori  poguessin  examinar l'expedient esmentat  i 
presentar les al.legacions que consideressin oportunes,  durant el termini de 30 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, resultant que només ha estat presentat 
en data 28 de maig de 2018, registre d’entrada núm. 003164, Compañía de Hostelería 
Buigas,SL, presenta al.legació en referència a la superfície a expropiar i a l’import assignat per 
a indemnitzar els béns afectats, com a refusament del full d’apreuament, qüestió que a hores 
d’ara no es pren en consideració , sinó que en tot cas caldria atendre en la fase corresponent del 
procediment administratiu que se segueix.  
 
Atès que en compliment de l’article 4 de la Llei d’expropiació forçosa es varen entendre també les 
diligències amb els titulars de drets reials i interessos econòmics directes sobre la cosa , 
expropiada, citant en l'expedient expropiatori  al Banco Central Hispanoamericano,SA,  perquè en 
el termini de 20 dies  pogués comparèixer i manifestar o al.legar el que considerés més adient en 
defensa dels seus interessos,  en la seva condició de titular dels interessos directes sobre la cosa 
a expropiar consistent en hipoteca i anticresis,  prescrita no cancel.lada, tot fent-los l’advertiment 
que en cas de no personar-se a l'expedient dins del termini indicat, la resta d'actuacions posteriors 
s'entendran únicament amb les titulars de la finca, resultant que únicament Compañía de 
Hostelería Buigas,SL va presentar, en data 28 de maig de 2018, registre d’entrada núm. 
003164/2018, al.legant que veu desmesurada la superfície a expropiar, proposant que sigui 
inferior, i tanmateix en relació a la compensació en concepte d’indemnització demana que es 
valori el metre quadrat afectat per expropiació amb el mateix import que l’Agència Catalana de 
l’Aigua va emprar en afectar per expropiació un sòl de les mateixes característiques. 
 
Que de conformitat amb el que preveu l’article 37.2  del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es demanà informe a 
Agència Catalana d l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, ens competent en matèria d’aigües, atès que els treballs previstos al projecte 
afecten zona de domini  de l’Agència Catalana d l’Aigua, en data 24 de setembre de 2018, 
registre d’entrada núm.  5909/2018 , es rep autorització del director de l’ACA, condicionada al 
compliment de condicions particulars i generals (exp. UDPH2018002166). 
 
Vist l’Informe tècnic emès pel redactor del projecte, en data 12 de juliol de 2018, el qual és del 
contingut literal següent: 
 
“A)Canvis motivats per les al.legacions presentades  
 
Aquests canvis afecten al valor de les expropiacions. 
El Sr. Carlos Rovira Pujols amb targeta de residència X8154067S, i en representació de la societat 
Compañia de Hosteleria Buigas, S.L. va presentar les següents al.legacions:I 
 
I.Al.legació primera:  Relacionada amb la superfície a expropiar 
 
Exposa que la superfície a expropiar segons el projecte inicial és de 1.977 m2 i considera que per 
ubicar el pou i la caseta de control serien suficients 150 m2 aproximadament.  
Resposta: 
Atès que una vegada feta l’expropiació quedava una llenca de terreny separada de la finca matriu 
es va considerar apropiat, en benefici del propietari, expropiar tota la superfície que quedava.  
Es pot estimar parcialment l’al.legació presentada considerant que la caseta de control està 
separada uns metres del pou i que també hi ha la canalització d’impulsió, hauria de quedar tot 
inclòs en la superfície expropiada, que segons el plànol adjunt resulta ser de 370 m2 i que es 
considera el mínim per a l’operativa del servei.  
 
II.Al.legació segona:  Fa referència al valor de l'expropiació 
 
Exposa que a la darrera expropiació realitzada a l'any 2009 en aquesta propietat per part de 
l'Agència Catalana de l'Aigua amb un sòl d'idèntiques característiques es va aplicar un valor per 
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mutu acord de 3,00 €/m2 i ho acredita adjuntant el document d’expropiació forçosa que recull 
l’apreciació per mutu acord signat amb l’esmentada agència amb motiu del projecte constructiu de 
la remodelació i ampliació de l’EDAR de Vacarisses. 
Resposta: 
S'accepta l'al.legació, doncs és coherent que les diferents administracions apliquin els mateixos 
valors a terrenys en situació i característiques similars.  
Aleshores el full d'apreuament de la finca propietat de Compañia de Hosteleria Buigas, S.L. queda 
de la forma següent: 
 
 
 

COMPAÑÍA DE HOSTELERIA BUIGAS, S.L.

Finca Concepte Aprofitament Superficie Preu/Ut. Import

Nº (m2) (€/m2) (€)

3 Expropiació de domini Bosc 270 3,0000 810,00

4 Servitud de pas Matolls 42 3,0000 126,00

4 Expropiació de domini Matolls 100 3,0000 300,00

4 Ocupació temporal Matolls 300 0,3000 90,00

3 Valor del vol afectat Bosc 270 0,0274 7,40

Total expropiacions 1.333,40

Premi   d'afecció      5%       S/ 1333,398 66,67

TOTAL VALORACIÓ 1.400,07  

 
 
B)Canvis d’ofici en el projecte inicial  
 
 
A petició de les associacions de veïns de les urbanitzacions s’ha canviat el traçat de la canonada 
d’impulsió. En els trams urbanitzats, en el projecte inicial, la canalització passava per la zona 
asfaltada i ara passarà per la zona de la voravia de panots sempre que sigui possible. Aquest 
canvi afecta a les partides d’obra civil, de manera que, respecte al projecte inicial, apareixen noves 
partides d’obra i en desapareixen d’altres. 
Com a conseqüència d’aquest canvi el pressupost d’execució material s’incrementa en 11.736,22 
€, passa de 171.894,53 € a 183.630,75 Euros. 
Com a resultat d'estimar les al.legacions formulades per les expropiacions, el nou full 
d'apreuament de les expropiacions és el següent: 
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FULL 
D'APREUAMENT

TORREBLANCA 2.000 S.L.

Finca Concepte Aprofitament Superficie Preu/Ut. Import

Nº (m2) (€/m2) (€)

1 Servitud de pas Bosc 113 3,0000 339,00

1 Ocupació temporal Bosc 226 0,3000 67,80

2 Servitud de pas Matolls 37 3,0000 111,00

2 Ocupació temporal Matolls 74 0,3000 22,20

1 Valor del vol afectat Bosc 339 0,0274 9,29

Total expropiacions 549,29

Premi   d'afecció      5%       S/ 549,2886 27,46

TOTAL VALORACIÓ 576,75

COMPAÑÍA DE HOSTELERIA BUIGAS, S.L.

Finca Concepte Aprofitament Superficie Preu/Ut. Import

Nº (m2) (€/m2) (€)

3 Expropiació de domini Bosc 270 3,0000 810,00

4 Servitud de pas Matolls 42 3,0000 126,00

4 Expropiació de domini Matolls 100 3,0000 300,00

4 Ocupació temporal Matolls 300 0,3000 90,00

3 Valor del vol afectat Bosc 270 0,0274 7,40

Total expropiacions 1.333,40

Premi   d'afecció      5%       S/ 1333,398 66,67

TOTAL VALORACIÓ 1.400,07

Total valoracions 1.976,82  

 

Considerant el conjunt de tots els canvis el cost total de l’obra per a coneixement de 
l’administració, incloent el cost de les expropiacions, ocupacions temporals i servituds puja un total 
de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-
CINC CÈNTIMS (266.386,75 Euros) IVA inclòs. Segons el desglòs següent: 
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Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) .................. 264.409,93 € 
Expropiacions .............................................................................. 1.976,82 € 
Total .................................................................................... ....266.386,75 €” 
 
   
Per tant, és procedent acordar l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar, i 
declarar-ne formalment la necessitat d’ocupació, a l’efecte de l’expropiació forçosa. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció, segons el qual a la partida pressupostària grup de 
programa 161 concepte 623 del pressupost municipal vigent hi ha consignació disponible, 
adequada i suficient per fer front a les indemnitzacions previstes . 
 
Vist el que disposen els articles 235.2.d i 235.3 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya i articles  37 ,  38 i 40.1 del  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
L’article 274.2 del TRLMRLC  disposa que la competència per a subscriure el contracte comporta 
la facultat d'aprovar el projecte. En aquest sentit la Disposició Addicional segona.1  de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,  estableix que és competència de 
l’alcaldia les contractacions de tota classe quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost. Malgrat aquesta previsió, atès  que l’execució del projecte requereix l’expropiació 
forçosa dels béns i drets que consten en la relació detallada incorporada com a annex al 
projecte,  la competència per a la seva aprovació correspon al Ple municipal, a tenor de l’article 
38.1 del Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), i article 3.4 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa , 
aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Declarar l’admissibilitat de l’escrit presentat,  en data 28 de maig de 2018, registre 

d’entrada núm. 003164, per  Compañía de Hostelería Buigas,SL, en la seva 
condició de titular afectat en l'expedient expropiatori , i estimar parcialment l’ 
al.legació primera, en el sentit  de reduir la superfície afectada per expropiació de 370 
m2 , superfície que es considera el mínim per a l’operativa del servei. I estimar 
totalment l’al.legació segona , relativa a la compensació en concepte 
d’indemnització que en demana en la valoració del metre quadrat afectat per 
expropiació, i per les raons que vénen justificada a l’informe tècnic que consta a la 
part expositiva,  tot i que aquesta part de la qüestió sobre el que versa l’import 
assignat per a indemnitzar els béns afectats,  en no ser objecte d’al.legació en l’acte 
de tràmit que fou notificat , sinó que en tot cas caldria atendre’s en la fase 
corresponent del procediment administratiu que se segueix.  

 
SEGON.-  Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ 

DE BOMBAMENT DEL NOU POU DE TORREBLANCA I CANALITZACIÓ 
D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE LA TORRE, SITUADES 
DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES , amb les modificacions 
respecte a la seva aprovació inicial ,  introduïdes d’ofici  consistents en canviar el 
traçat de la canonada d’impulsió, en els trams urbanitzats, on la canalització ara 
passarà per la zona de la voravia de panots sempre que sigui possible,  i les 
incorporades com a resultat d’atendre en part les al.legacions presentades per  
Compañía de Hostelería Buigas,SL,  el qual esdevé amb un pressupost  per a 
coneixement de l'administració de 266.386,75 euros, el qual comprèn : pressupost 
d'execució per contracta de 264.409,93 euros (pressupost d’execució material de 
183.630,75 euros, benefici industrial de 11.017,85 euros, despeses generals de  
23.872,00 euros, i IVA 21% de 45.889,33 euros), i les afectacions a sòls veïns de 
1.976,82 euros,   
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TERCER.-  Publicar el present acord d’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la 

Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la 
corporació, a l’eTauler i al Portal de Transparència, així com  notificar-ho als titulars 
de béns i drets afectats per l'execució de l'esmentat projecte. 

 
QUART.-  Aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats a expropiar , ocupar 

temporalment o bé que són objecte de servitud de pas,  per a l’execució del 
projecte esmentat: 

 
 

Titular: TORREBLANCA 2000,SL  
Adreça : Passeig de Sant Gervasi, 10 1r.2n 08022 Barcelona 
Finca 
núm.  

Referència cadastral  Concepte 
afectació  

aprofita
ment  

Supe
rfície 
m2 

Inscripció registral  Import €  

1 08291A00700017000EQ Servitud de pas bosc 113 finca núm.  464   -   Tom: 
2672   -   Llibre: 90   -   
Foli: 40 

339,00 

1 08291A00700017000EQ Ocupació 
temporal 

bosc 226 finca núm.  464   -   Tom: 
2672   -   Llibre: 90   -   
Foli: 40 

 67,80 

1 08291A00700017000EQ Vol afectat bosc 339 finca núm.  464   -   Tom: 
2672   -   Llibre: 90   -   
Foli: 40 

  9,29 

2 08291A00700025000EM Servitud de pas matolls 37 finca núm.  463   -   Tom: 
3412   -   Llibre: 138   -   
Foli: 40    

111,00 

2 08291A00700025000EM Ocupació 
temporal 

matolls 74 finca núm.  463   -   Tom: 
3412   -   Llibre: 138   -   
Foli: 40   

 22,20 

Total           549,29 
 
Premi d’afecció 5%         27,46 
 
TOTAL VALORACIÓ         576,75 
 
 

Titular: COMPAÑIA DE HOSTELERIA BUIGAS,SL  
Adreça : Avda. De Josep Tarradellas, 157 pral.1 08020 Barcelona 
Finca 
núm.  

Referència cadastral  Concepte 
afectació  

aprofitament  Superfície 
m2 

Inscripció registral  Import €  

3 08291A00700014000EB Expropiació bosc 270 finca núm. 261   -   
Tom: 2153   -   
Llibre: 68   -   Foli: 5 

810,00 

3 08291A00700014000EB Vol afectat bosc 270 finca núm. 261   -   
Tom: 2153   -   
Llibre: 68   -   Foli: 5 

  7,40 

4 08291A00700012000EW Expropiació matolls 100 finca núm. 261   -   
Tom: 2153   -   
Llibre: 68   -   Foli: 5 

300,00 

4 08291A00700012000EW Ocupació 
temporal 

matolls 300 finca núm. 261   -   
Tom: 2153   -   
Llibre: 68   -   Foli: 5 

 90,00 

4 08291A00700012000EW Servitud de pas matolls 42 finca núm. 261   -   
Tom: 2153   -   
Llibre: 68   -   Foli: 5 

126,00 
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Total           1.333,40 
 
Premi d’afecció 5%            66,67 
 
TOTAL VALORACIÓ         1.400,07 
 
 
 
CINQUÈ.-  Declarar la utilitat pública i necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la relació 

aprovada esmentada al punt anterior. 
 
SISÈ.-   Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a la 

relació abans aprovada, per un import de 1.976,82 euros, amb càrrec al grup de 
programa 161 concepte 623 del pressupost vigent de 2018. 

 
SETÈ.-   Comunicar als propietaris i titulars de drets reials i interessos econòmics directes 

sobre la cosa  que s’expropia,  ocupa temporalment o bé que serà objecte de 
servitud de pas que, en un termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquests 
acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació , 
ocupació temporal o servitud de pas dels esmentats béns i drets i el termini de 
desallotjament, si s’escau. Si en aquest termini l’Ajuntament no rep cap proposta o 
bé l’Ajuntament rebutja les presentades, s’entendrà que no ha estat possible 
arribar a l’adquisició per avinença i continuarà el procediment expropiatori. 

 
VUITÈ.-  Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets respecte a 

l’alienació, ocupació temporal o servitud de pas,  dels quals no s’hagi aconseguit 
l’avinença segons l’apartat anterior, mitjançant l’obertura de les peces separades 
corresponents, un cop siguin ferms aquests acords. 

 
NOVÉ.-  Disposar que es publiquin aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, al Web de l’Ajuntament, al tauler d’edictes municipal, al Porta de la 
Transparència, a l’eTauler i al Diari Ara, i que així mateix siguin notificats 
personalment als interessats. 

 
 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui diu que els ha arribat aquest migdia i els l’han passat tan 
aviat com l’han tingut.  
Explica que hi ha tres modificacions, la primera de la que ja n’havien parlat és la modificació del 
traçat, que enlloc de passar per l’asfalt, com s’havia pensat prèviament, passarà per la vorera, 
doncs després de la petició per part dels veïns es va valorar i es va considerar que el canvi era 
positiu.  
L’altre canvi ve donat per una expropiació, doncs expropiaven un terreny que els demanaven 
que no fos tant perquè hi havia una part que s’utilitzava com a pas de servei i, un cop valorat 
pels tècnics, també s’ha acceptat. 
I l’última és referent al preu per m² de l’expropiació, doncs els van demanar que la fessin per la 
mateixa quantia que una expropiació anterior per part de l’ACA, i així s’ha fet. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que han d’agrair les reivindicacions dels veïns, doncs es tractava 
d’un tema que des de el primer moment Veïns per Vacarisses va posar sobre la taula, entre 
altres coses perquè s’havia d’obrir l’urbanització per un asfalt que fa 4 dies que es va fer i 
encara hi ha gent que ho està pagant. Diu que tot i que el traçat no és el que preferien ells, és 
millor que el primer que es va proposar,  i que el sobrecost que suposa val la pena. Per acabar 
diu que esperen que es faci el més ràpid possible. 
 
La Sra. Sánchez diu que no han tingut gaire temps de mirar-se la documentació que els han fet 
arribar aquest migdia, però ja coneixen el seu compromís amb l’aigua, doncs ha estat el seu 
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tema estrella per aquesta legislatura, el que lamenten és que no estigui fet ja, doncs han tingut 
la sort de que aquesta primavera ha plogut, sinó no saben què hagués passat. 
 
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 X 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS    X   
 
 
 
 
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 23 I 30 DE JULIOL DE  2018, EL 6 D’AGOST I 
EL 4, 12 I 17 DE SETEMBRE DE 2018.  

 
          Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local celebrades en les dates 

indicades.  
 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 268/2018, de 19/07/2018, al 337/2018, de 
19/09/2018), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 27/2018, de 30/07/2018, al 35/2018, de 
20/09/2018), (Serveis Municipals, del 33/2018, de 20/07/2018, al 41/2018, de 
19/09/2018), (Sanitat i Consum, del 35/2018, de 19/09/2018, al 36/2018, de 19/09/2018), 
(Urbanisme, del 53/2018, de 2/08/2018, al 58/2018, de 20/09/2018), (Indústria, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, del 9/2018, de 4/08/2018, a l’11/2018, de 10/08/2018), 
(Esports, el 19/2018, de 14/09/2018), (Educació, del 26/2018, de 26/07/2018, al 29/2018, 
de 18/09/2018), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 45/2018, de 30/07/2018, al 
60/2018, de 19/09/2018), (Cultura, Festes i Patrimoni, del 41/2018, de 18/07/2018, al 
45/2018, de l’1/08/2018), (Participació Ciutadana del 6/2018, de 26/07/2018, al 9/2018, 
de 31/07/2018), (Comunicació el 8/2018, de l’1/08/2018). 

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

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.  
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRES ORERIA QUE S’HA 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚB LIQUES I A LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, RELATI U AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2018. 

 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
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L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2018. 
 

FETS 
 
El dia 6 de juliol de 2010, es va  publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva 
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels 
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals 
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del 
pressupost de despeses). 
 
Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes 
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

- Articles 3 i  4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
- Article 200, i  Disposició Transitòria Vuitena  de la Llei  30/2007, de 30 d’ octubre, de 
Contractes del Sector Públic 
 
 

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

En quan a la morositat de les administracions públiques, l’ article  4 de la Llei 15/2010, disposa: 

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
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del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 2on  trimestre de l’any 2018 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
 
4.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a l’atur, diu que les dades del mes d’agost son molt 
dolentes, doncs hi ha 20 aturats més i gairebé a tota la comarca, un cop acabat l’estiu, la 
tendència ha estat aquesta. Diu que la taxa actual és del 12,3%, una mica per sobre de la 
mitjana catalana. 
 
Per altra banda diu que els va visitar el nou delegat del govern i li van traslladar les 
reivindicacions històriques del municipi com el tema de la C-58, del finançament de les escoles 
bressol i el van acompanyar fins al Ventaiol perquè pogués veure de primera mà una 
urbanització amb dèficit,  i li van demanar que traslladés al govern el fet de que en els nous 
pressupostos si es podrien tornar a incloure partides, que ja hi havia hagut fa temps, 
destinades a urbanitzacions amb dèficit. 
 
En relació al tema dels leds explica que ara s’ha acabat el Ventaiol i estan a Can Serra Estació, 
i pel que fa a la fibra òptica, com ja saben, es van fer dues sessions informatives la setmana 
passada en les que van explicar que la idea és arribar a desplegar la fibra a tot el municipi,  tot i 
que hi haurà urbanitzacions on serà més complicat, però es podria suplir amb la 
radiofreqüència. 
 
Intervé la Sra. Serrra qui informa que ha canviat la direcció del CAP i s’ha fet una ampliació de 
l’horari, ara l’atenció serà de 8 a 9 del vespre, excepte dimecres i divendres que serà de 8 a 3. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui informa que han posat un nou autobús a l’hora de sortida dels 
nois i noies de l’institut degut a l’increment d’alumnes a secundaria i a la implantació de la 
targeta T-16 que ha donat molt de sí. Per tant hi haurà un autobús cap als Caus i un altre que 
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farà la ruta de Torreblanca II. Explica que hi ha una subvenció de l’AMTU que els permet cobrir 
pràcticament tot el cost del servei. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui formula 4 preguntes: 
 
- Com estan les obres del camp de futbol? 
- Si s’han acabat les obres de l’illa de vianants i la valoració de l’equip de govern sobre 
aquestes. 
- Valoració sobre la festa major. 
- Valoració de la piscina municipal. 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació al camp de futbol, diu que fa aproximadament uns 15 dies 
es va fer l’obertura de pliques i, pel que fa a l’obra civil,  l’empresa que ha guanyat el concurs ja 
s’ha posat en marxa, però en el concurs de la gespa hi ha una empresa que ha posat un recurs 
de reposició i estan pendents d’un seguit d’informes per donar-li resposta. 
 
Pel que fa a les obres de l’illa, si no passa res, en 15 dies ha d’estar tot finalitzat. 
 
En relació a la festa major diu que va anar prou bé, hi va haver molta assistència i la campanya 
que es va iniciar des de Joventut va donar bon resultat. 
 
De la piscina municipal el Sr. Casas diu que no ha tingut temps de poder aportar les dades ni a 
comissions ni avui, però sí que pot dir que hi ha hagut un increment important en els usuaris i 
els farà arribar les dades tant aviat com les tingui. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, adreçant-se al Sr. Salamé,  li diu que ja sap que han anat 
reivindicant la neteja de l’espai públic de llaços, banderes... enfocat des de un doble punt de 
vista, des de la confrontació i també per la imatge dels espais públics. També li diu que després 
del ple del mes de juliol li va demanar si es netejaria i el Sr. Salamé li va respondre que ja havia 
donat les ordres, però es troben que a 27 de setembre està tot igual, i tot i que el mes d’agost 
no és hàbil el servei de neteja ha funcionat igual. 
Per altra banda diu que no van poder assistir a la reunió informativa sobre la fibra òptica i 
voldria saber com va anar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que hi ha molta gent que no va poder venir a la reunió informativa, 
i el que farà l’empresa és un porta a porta, doncs els interessa fer el màxim d’usuaris possibles. 
Segueix dient que creu que és un avenç per Vacarisses i que a més és una empresa catalana, 
doncs amb Telefònica no se’n han sortit, el que no vol dir que apareguin d’aquí un any. Explica 
que també hi ha gent que ha trucat a la mateixa empresa i a l’ajuntament per informar-se’n. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en resposta a la Sra. Sánchez diu que efectivament les 
ordres van ser donades, però no a tot el municipi, sinó a alguns llocs en concret,  com parades 
d’autobús. Explica que a l’asfalt no es va fer i que de totes maneres això que ha dit la Sra. 
Sánchez de que augmenten la confrontació, ell creu que treure’ls també l’augmenta, a més no 
representen cap perill, i si hi ha algun lloc on quedi especialment malament sí que s’hi podria 
fer alguna cosa,  però seria alimentar la confrontació d’ambdues parts. 
 
La Sra. Sánchez respon que li ha quedat clar que continuaran tenint pintades fins que ells 
decideixin fer-les netejar o ho decideixin els ciutadans. 
 
Intervé el Sr. Boada per fer les seves preguntes: 
- Està tancada la pista de btt de Torreblanca o ja tenen assegurança ?. 
- Perquè s’han fet dos lots en el projecte del camp de futbol ?, doncs ell creu que és un error i si 
hi ha algun problema serà difícil saber de qui és la responsabilitat. 
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Pren la paraula el Sr. Gibert qui pregunta: 
- L’ajuntament ha arribat a algun acord amb les empreses per a que es faci el desplegament de 
fibra òptica aèria? , doncs a la moció aprovada només van parlar de l’armari que es posava al 
poliesportiu. 
 
El Sr. Alcalde respon que precisament aquest armari és per fer el desplegament. 
 
El Sr. Boada diu que això no ho deia enlloc. 
 
El Sr. Gibert diu que a l’acord només deia posar la fibra al pavelló i al polígon. 
 
El Sr. Alcalde diu que també se’ls va dir que després seguirien amb el desplegament, i que és 
evident que hi ha un acord, doncs l’empresa es va posar en contacte amb ells per fer el 
polígon, i ells son els que els van demanar que seguissin. 
El Sr. Gibert diu que a ells no els va quedar clar i precisament van votar en contra per això, 
doncs si haguessin sabut que realment hi havia un desplegament que beneficiés a tots els 
veïns haguessin votat a favor. 
 
El Sr. Alcalde diu que això també es va explicar a comissions, i que al Ple de fa dos mesos es 
va prendre l’acord de posar l’armariet al pavelló,  i en comissions els van explicar que la 
voluntat era arribar a un acord amb l’empresa perquè despleguessin a tot el municipi. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé  qui llegeix el fragment de l’acta del ple de juliol on diu que “el Sr. 
Alcalde explica que hi haurà desplegament de fibra òptica al municipi”,  i afegeix que també 
s’ha publicat a la web i al terme. 
 
El Sr. Gibert diu que això ho han vist amb posterioritat a l’acord,  però no és el que es va votar. 
Segueix dient que van quedar sorpresos perquè l’acord que van portar a votació era un, i 
després s’han assabentat de que es cableja tot el municipi. 
 
El Sr. Alcalde diu que així ho van dir.  
 
La Sra. Sanchez diu que a la comissió van estar parlant de si seria soterrat o aeri. 
 
El Sr. Boada diu que això va ser a la comissió d’aquesta setmana, però no abans, en aquell 
moment només van parlar de la instal·lació al poliesportiu i del cablejat al polígon industrial. 
 
El Sr. Alcalde diu que no discutiran per això, doncs ells saben el que han fet, que ha estat 
portar la fibra òptica al municipi. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui , en relació a l’illa de vianants, explica que durant les obres hi 
ha hagut algunes modificacions del projecte,  com per exemple la plataforma que anava 
elevada davant El Castell que no s’ha fet, s’havien de retirar les restes de les canonades de 
fibrociment i hi havia una partida per fer-ho i tampoc s’ha fet, tampoc s’han fet les voreres dels 
guals, només la de La Caixa fa tres o quatre dies.  
Pregunta si això ho ha fet la mateixa empresa o s’ha subcontractat a una altra. 
Per altra banda pregunta si aquestes modificacions han suposat un estalvi econòmic i, en el 
cas de que així sigui, quin ha estat l’import. 
També en relació a l’illa diu que estan convençuts de que l’empresa ha incomplert els terminis 
d’execució, tot i que ja saben que hi van haver pluges, i pregunta quines mesures 
sancionadores pensen prendre, doncs durant el mes d’agost pràcticament no han treballat. 
 
Intervé el Sr. Casas qui diu que hi van estar treballant l’última setmana d’agost. 
 
El Sr. Gibert diu que si hi ha uns terminis el que no pot fer l’empresa és fer vacances,  i 
almenys en van fer tres setmanes. 
 
En relació al futbol base, el Sr. Gibert pregunta quants equips hi ha inscrits per la temporada 
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2018/2019 i el número total de nens que hi participaran. 
 
Adreçant-se a la Sra. Fuster, el Sr. Gibert li diu que el senglars estan proliferant i tomben els 
cubells d’orgànica,  el que provoca molèsties i problemes als veïns. Diu que s’han informat del 
projecte d’esterilització i sembla ser que l’efectivitat d’aquest està molt en entredit, fins el punt 
que sembla ser que s’han vist, inclús a Vacarisses, algunes femelles que porten les marques 
de la vacuna amb cries, el que voldria dir que la esterilització no està funcionant. També diu 
que han vist que hi ha estudis que demostren que les vacunes podrien fer tornar als animals 
més agressius.  
 
La Sra. Fuster diu que tot això ho ha dit la Federació de caçadors, i que per tant no està gaire 
ben informat. 
 
El Sr. Gibert diu que el fet de que les vacunes no siguin efectives no ho diuen ells, sinó un dels 
membres de l’equip investigador de la vacuna, que a més admet les limitacions d’aquesta i 
reconeix que no és una alternativa real a les batudes de caça. Pregunta quines actuacions 
pensa fer l’ajuntament per minimitzar els efectes d’aquesta proliferació de senglars, donat que 
s’està demostrant que el projecte de vacunació no està donant els resultats que s’esperaven i 
té un elevat cost.  
És per tot això que diu que podrien fer com havien fet ells, facilitar que es facin batudes, que a 
més son gratuïtes. 
 
Adreçant-se al Sr. Salamé, en relació a la radio, li diu que ell la sintonitza sovint i hi escolta 
música variada, però troba que,  després de tres anys, és una mica trist. Pregunta quina graella 
de programació pròpia té la radio i quants programes d’informació de l’àmbit local s’han 
retransmès en els darrers tres anys.  
Explica que el 17 de juny de 2015, quan tot just acabava de començar la legislatura, Vacarisses 
radio es va aturar temporalment amb la voluntat de reestructurar-ne la graella i el funcionament 
intern de l’emissora per treballar per oferir una programació més variada i participativa. 
En canvi, quan ells governaven, el 9 de gener de 2014 Vacarisses radio estrena nova 
programació pròpia i emissió online, i després de totes les crítiques que van rebre per part 
d’ERC, van aconseguir tenir una graella amb l’espai pel comerç, Coses del Nostre Terme, 
Geografia amb Xiruques, un espai gastronòmic, monòlegs d’humoristes, rànquing d’èxits de 
música, es feien temes de literatura, l’espai de la Mònica, cultura electrònica i Jazz, i tot això 
sent el desastre que eren. 
Per acabar pregunta que han fet ells. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació al circuit de bicicletes btt a Torreblanca II, diu que 
esperen tenir-ho tot lligat aquest mes d’octubre, però que al ser un espai municipal la 
responsabilitat, en cas de que algú prengui mal, recaurà en l’ajuntament. 
En relació als dos lots del projecte del camp de gespa diu que van seguir indicacions jurídiques, 
que els recomanaven diferenciar l’obra civil  de la gespa, doncs s’entén que les empreses que 
fan l’obra civil, al no ser empreses que gestionin habitualment gespa, podria encarir el 
producte. 
 
El Sr. Boada pregunta quin tècnic els ha informat d’això. 
 
El Sr. Casas respon que els Serveis jurídics i Serveis Tècnics de l’ajuntament son els que han 
recomanat fer-ho així. 
 
El Sr. Boada diu que si passa alguna cosa amb l’obra civil, per exemple, la responsabilitat com 
anirà. 
 
El Sr. Casas respon que no té les garanties a mà però que queden recollides al plec i 
evidentment cada empresa és responsable de la part que fa. 
 
El Sr. Boada diu que l’empresa que faci l’obra civil no voldrà saber res de la gespa, i si hi ha 
problemes sota no sap com és farà. 
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El Sr. Casas diu que si els problemes son de l’obra civil, serà l’empresa que ha fet l’obra qui 
haurà d’assumir tot el que comporti. 
 
Intervé el Sr. Secretari per aclarir que si s’ha de fer alguna modificació de l’obra civil que 
comporti moure la gespa, serà l’empresa responsable de l’obra civil qui haurà d’assumir el cost. 
 
Segueix el Sr. Casas qui, en relació a l’illa de vianants, diu que en breu faran una reunió amb la 
Comissió de Seguiment de l’illa i, evidentment,  estaran convidats a participar-hi els regidors de 
l’oposició. Explica que efectivament hi ha hagut alguna petita modificació, sobretot a nivell 
tècnic, pels problemes amb la conducció d’aigües en cas de pluges torrencials i, en el cas de la 
plataforma, per temes de seguretat, doncs el material i la plataforma proposada podien 
comportar un problema de seguretat vial en cas de glaçades. 
 
El Sr. Boada diu que també s’ha canviat el paviment imprès,  i que està parlant de petits canvis 
quan realment son canvis importants. 
 
Intervé el Sr. Gibert per dir que a qui haurien de convocar és a tots els veïns,  i no a la 
Comissió. 
 
En relació als guals, el Sr. Casas explica que les alçades de vorera que s’han deixat permeten 
als vehicles accedir als guals sense cap problema. Pel que fa al tema de l’estalvi econòmic diu 
que encara no s’ha tancat l’obra i , per tant,  no li pot dir fins que ho valori la direcció tècnica. 
Pel que fa als terminis d’execució diu que certament s’han allargat més del previst i necessari, i 
per tant s’atendran al que diu al plec en aquest sentit. 
 
El Sr. Gibert pregunta si aplicaran les sancions que diu el plec. 
 
El Sr. Casas respon que sí que ho faran. 
 
El Sr. Gibert demana que els ho facin saber a l’oposició. 
 
En relació al fibrociment diu que no es va treure per l’estalvi que comportava i per ser un 
material inert mentre no es toqui, per tant s’han posat canonades noves i les altres s’han deixat 
enterrades. A més de l’estalvi diu que hagués generat molèsties als veïns, doncs implicava un 
moviment d’un material amb cert risc per la salut. 
 
Pel que fa als equips de futbol el Sr. Casas diu que n’hi ha 3 de segurs i que falta per confirmar 
un quart, que seria l’equip femení. Explica que aquesta reducció ha anat en benefici d’altres 
activitats esportives com el patinatge, l’handbol, l’hoquei, el tir amb arc, el korfball, activitats 
noves al municipi. 
 
El Sr. Gibert pregunta quants nens hi ha inscrits. 
 
El Sr. Casas respon que no ho sap segur, però que creu que son entre quaranta i cinquanta. 
 
El Sr. Gibert diu que per tant es gastaran 300.000 € per 40 nens. 
 
El Sr. Alcalde diu que això ho pot agafar per on vulgui, però tal com deia el Sr. Gibert al 
començament del mandat, els nens marxen perquè no hi ha camp de gespa, i ara que el fan els 
diuen que el fan només per 40 nens, per tant el que fa és modelar el seu discurs en funció de 
com vagi. Segueix dient que el que han fet ha estat potenciar altres esports, juntament amb el 
futbol, doncs quan hi hagi el camp de gespa tornaran molts dels nens que han marxat. Explica 
que actualment hi ha més de 300 nens que fan alguna d’aquestes disciplines i , per tant , 
haurien d’estar contents. 
 
El Sr. Gibert diu que la reflexió que fan ells és que faran un camp de gespa i es gastaran els 
diners per només 40 nens,  i aquesta és la realitat, quan tenen d’altres prioritats com el 
Ventaiol. 



 34 

 
El Sr. Alcalde diu que prefereix no respondre. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui,  en relació als senglars, diu que des de l’aplicació del porta a 
porta es va recomanar penjar els cubells per tal que els senglars no hi arribessin,  i que es 
pengessin al matí, i han pogut comprovar que és una molt bona recomanació. 
Pel que fa al projecte d’immunocontracepció de senglars diu que el que ha llegit el Sr. Gibert és 
l’escrit que va fer la Federació de Caçadors de Catalunya i que si vol, pel proper ple, ja portarà 
el document subscrit per la Federació de Caçadors. Segueix dient que l’UAB, autora de l’estudi 
i formada per científics,  van fer un estudi en el qual es recollia l’efectivitat de la vacuna amb els 
senglars,  i que si volen el pot portar i llegir el proper ple. Afegeix que la Federació de Caçadors 
ha associat un incident d’agressivitat d’ aquesta espècie, que es va produir a Barcelona amb 
les vacunes, quan realment els animals implicats no  estaven vacunats. Explica que la mateixa 
Universitat ha fet un escrit desvinculant els dos fets. 
Per altra banda diu que l’estudi del que parlava el Sr. Gibert, s’ha fet en base als porcs ibèrics, 
no als porcs senglars. Comenta que es tracta d’un tema científic i que, per tant, qui ho pot 
desmentir o demostrar son els mateixos científics i no la Federació de Caçadors. Es per això 
que ells segueixen apostant per aquest projecte, perquè creuen que és una de les vies. Per 
altra banda diu que es segueixen fent batudes a demanda de pagesos quan es veuen afectats 
els camps de conreu. 
Per acabar diu que no només Vacarisses aposta per aquesta vacuna, sinó que també d’altres 
municipis, i darrerament han rebut notícies d’alguns municipis de França i Aragó que hi estan 
interessats.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per explicar que dos porcs que estaven a Vacarisses han estat abatuts,  
un  a prop de Saragossa i l’altra a França,  i ha estat arrel d’això que s’han interessat en 
l’estudi. 
Explica que avui li han enviat un article de la Vanguardia sobre el conflicte entre els caçadors, 
doncs creuen que es quedaran sense caçar. Afegeix que els entesos diuen que com més 
senglars es maten més n’hi ha, i això també apareix a l’estudi de l’Autònoma. Explica que els 
caçadors van treure una carta que l’Autònoma va desmentir al cap d’un parell de dies perquè 
deien mentides greus, les proves es van fer amb porcs de granja al Brasil, quan el 
comportament dels porcs de granja no té res a veure amb el d’un porc salvatge. Per acabar diu 
que es tracta dels interessos dels caçadors contra una mesura que ja es va dir que era una 
prova pilot, però que sembla que funciona pels resultats del primer estudi. 
 
Intervé la Sra. Fuster per dir que ja els van fer arribar els resultats del primer estudi, però que si 
no ho recorden els ho tornarà a enviar, per tal que puguin basar-se en documents científics. 
 
El Sr. Gibert diu que cadascú s’ho mira des de el seu punt de vista, els caçadors com a 
perjudicats, però pels que defensen l’aplicació de la vacuna tot és fantàstic. 
 
La Sra. Fuster diu que es basen en uns resultats, que és el que s’ha de tenir en compte, doncs 
ells son els primers que si haguessin vist que els resultats no eren bons o no tenien solidesa 
s’ho haguessin replantejat. 
 
El Sr. Gibert diu que el problema és que cada vegada n’hi ha més. 
 
La Sra. Fuster diu que només tenen dues opcions sobre la taula, la caça, que com s’ha 
demostrat produeix augment de la població,  i la vacuna. 
 
El Sr. Alcalde diu que, quan es va explicar el projecte, en cap moment es va dir que 
pretenguessin que els caçadors no cacessin, ni que s’acabarien els problemes amb la vacuna, 
ja que és una prova pilot. 
 
La Sra. Fuster diu que poden ser dues coses complementàries, però això ho haurà de 
determinar l’efectivitat d’un sistema o de l’altre. 
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El Sr. Alcalde llegeix un fragment de l’article de l’UAB  on diu “la vacuna no pretende arrinconar 
la labor de  los cazadores” i afegeix que ell, amb un estudi científic que té al darrera a l’UAB 
davant d’un escrit ple de mentides de la Federació de Caça de Catalunya, prefereix creure als 
científics. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui, adreçant-se al Sr. Gibert, li diu que, sense cap ironia, el 
felicita per tots els programes que va poder fer durant la seva legislatura, però creu que va molt 
confós, doncs ni ell ni l’alcalde mai li van criticar la graella, sinó la gestió de la radio, que és 
molt diferent. També li recorda que van parar la ràdio perquè no funcionava, els aparells 
estaven mullats i els va costar molts diners reparar-los,i a més diu que es passaven anuncis de 
Nadal al mes de juny, amb un parell de llamps queia la ràdio, etc... Diu que ara han fet algunes 
millores, per exemple, han posat un automàtic rearmable i, quan cau un llamp ,es torna a iniciar 
i la ràdio segueix funcionant, però pel que fa a la gestió de la ràdio, la fa una entitat, és per això 
que ells mai li van criticar. 
 
El Sr. Gibert pregunta si està reconeixen que quan ells van governar van fer més per la ràdio 
que ells ara, que només fan que posar música. 
 
El Sr. Salamé torna a dir que ell no posa res, sinó que és una entitat qui ho fa,  i hi està posant 
tota la voluntat de la que és capaç. 
 
El Sr. Gibert diu que al Sr. Alburquerque el van deixar com un drap brut, i era regidor del seu 
partit,  per això ara els demana responsabilitats. 
 
El Sr. Salamé diu que va ser per la gestió de la ràdio,  però no per la graella. 
 
El Sr. Gibert diu que ells van criticar a mort U.I.P.V. i ara s’ha demostrat ells son uns ineptes, 
perquè la ràdio funciona pitjor que aleshores, i ells almenys van fer un esforç per tenir una 
graella, i almenys tenien programes culturals i no només música. 
Per acabar demana al Sr. Salamé que reconegui que ha estat incapaç d’engegar i tirar 
endavant la ràdio. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que no li han respost perquè no han posat el paviment imprès a tot 
arreu. 
 
El Sr. Casas respon que al tram del final del carrer Major, plaça Major i carrer de l’Església, hi 
ha trànsit rodat,  i és per això que es va decidir fer l’imprès a la part que és purament per 
vianants. 
 
El Sr. Boada diu que pel seu gust l’entrada al carrer Major ha perdut tot l’encant que suposava 
el projecte. Per altra banda pregunta per l’arbre del Sr. Alcalde. 
 
El Sr. Casas li respon que l’arbre del Sr. Alcalde no és tal, doncs no era pas seu,  i creu que no 
cal entrar-hi, simplement que no hi serà. 
 
 
Essent les vint i dos hores i set minuts , el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
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