
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 25
D’OCTUBRE DE 2018

Vacarisses, 25 d’octubre de 2018, essent les vint hores del dia de la data i prèvia convocatòria
realitzada  a  l'efecte,  es  reuneixen  en sessió  ordinària,  els  components  del  Consell  Plenari
Municipal,  a  la  Sala  de  l'Ajuntament  destinada  a  l'efecte,  amb  l'objecte  de  tractar  i  donar
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia.

Presideix
                                                                       
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde  

Regidors

Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde
Clara Fuster i Ramon 2ª  tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater, 3r tinent d’alcalde
Pere Casas i Ardanaz
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla i Sangrà
Martí Llorens i Morraja
Laura Sánchez i López
Mariana Ríos i López
Pedro Roque Serna i González
Juan Pablo Garrido i Sánchez

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

O R D R E     D E L      D I A

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27
DE SETEMBRE DE 2018 I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 18 D’OCTUBRE
DE 2018.

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

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

A FAVOR x x x x x

EN CONTRA

ABSTENCIONS   

1.2.- PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  D’APROVACIÓ  DE  L’ADHESIÓ  AL  PROTOCOL
COMARCAL  PER  UN  ESPAI  PÚBLIC  I  CONTEXTOS  D’OCI  LLIURES  DE
VIOLÈNCIES MASCLISTES.

El  Consell  Comarcal  del  Vallès  Occidental  duu  a  terme  programes  i  accions  des  d’una
perspectiva de gènere relacionades amb la informació, l’acollida, l’atenció i  el  seguiment  de
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dones i en contra de la violència masclista, així com accions que potencien la igualtat entre
dones  i  homes,  com  actuacions  per  a  l’eradicació  de  la  violència  masclista  en  la  Nostra
societat.

Aquestes  accions  estan  recollides  al  Programa  d’Actuació  Comarcal  (2016-2020),  l’eix  1
Cohesió social  i  qualitat  de vida, Línia 3 per garantir  la igualtat  d’oportunitats del  Programa
1.3.2 d’igualtat i drets civils.

El  Consell  Comarcal  del  Vallès  Occidental,  disposa  del  II  Pla  de  Polítiques  de  Gènere
2016/2019, orientat als municipis  de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del  Vallès Occidental,
aprovat per Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària celebrada el 21 de juliol de 2016,
mitjançant a l’acord núm. 33/2016; per tal de millorar la qualitat de vida de les dones a la Nostra
comarca, i contribuir a l0erracidació de qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere.

En aquest II Pla de Polítiques de Gènere 2016/2019, es preveu al punt 7.3 mesures d’acció
contra la violència masclista, les quals inclouen la implementació i impuls de diferents serveis al
territori,  la  creació  de  protocols  i  espais  de  debat,  així  com  estratègies  de  prevenció,
sensibilització, detecció, atenció i recuperació en aquest camp. Una de les iniciatives que es
deriva d’aquest punt és la materialització del Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència
masclista realitzat al 2016.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va elaborar el Protocol comarcal per a l’abordatge de
la  violència  masclista,  orientat  als  municipis  de  la  comarca  del  Vallès  Occidental.  Aquest
protocol va ser aprovat per Ple del Consell Comarcal, en sessió extraordinària celebrada el 17
de  novembre   d4e  2016,  mitjançant  l’acord  núm.  45/2016;  per  tal  de  consolidar  la  xarxa
d’atenció territorial d’informació i d’atenció a les dones de la comarca i contribuir a l’erradicació
de qualsevol tipus de violència masclista.

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 26 de gener de 2017, va
aprovar  l’adhesió  al  Protocol  Comarcal  per  l’abordatge  de  la  Violència  Masclista  al  Vallès
Occidental, elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar en sessió ordinària del Ple el 18 de maig
de  2017  la  Moció  per  uns  espais  d’oci  lliures  de  violència  masclista.  En  el  tercer  acord
d’aquesta Moció es menciona que cal crear un protocol marc contra les agressions sexistes al
Vallès Occidental per a tots els esdeveniments d’oci nocturn, incloent-hi les Festes Majors, per
aquells municipis de la comarca que no l’hagin elaborat.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va sol·licitar el 7 de febrer de 2017, mitjançant el
Catàlegs de serveis 2017, de la Xarxa de Governs Locals 2019-19 (XGL) de la diputació de
Barcelona  i  via  el  Portal  de  tràmits  (PMT)  de  la  mateixa  Diputació,  el  recurs  tècnic  per  a
elaborar el Protocol d’actuació davant l’assetjament sexual en espais públics.

La Diputació de Barcelona va informar via el PMT a aquest Consell Comarcal el 10 d’agost de
2017 sobre la comunicació d’aprovació del recurs sol·licitat.

Per realitzar aquest suport tècnic, la XGL de la Diputació de Barcelona va contractar a l’entitat
social Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCiB), que ha dinamitzat al
Grup promotor, format per tècnics i tècniques del diferents municipis de la comarca del Vallès
Occidental, així com de diferents àrees i departaments, per a elaborar tant la diagnosi sobre
l’estat de la qüestió a la comarcal i el protocol en sí.

Així, un cop elaborat i revisat el present Protocol comarcal sobre violències masclistes a l’espai
públic i contextos d’oci, els agents de la comarca ja poden disposar d’aquest material com un
eina de suport a la seva tasca a favor de la lluita contra la violència masclista en espais públics
i contextos d’oci, per tal de disposar d’unes festivitats lliures de violència masclista.
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D’aquesta  manera,  es  manté  la  coherència  amb les  accions  ja  desplegades  al  territori  per
construir una comarca més igualitària i incorporant les mesures correctores per lluitar contra la
discriminació de gènere i assolir la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits
socials, econòmics, polítics, culturals de la comarca del Vallès Occidental a favor de la igualtat
d’oportunitats.

El règim jurídic del contingut del “Protocol comarcal per un espai públic i contextos d’oci lliures
de violències masclistes “ s’empara amb el Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  l’organització  comarcal  de  Catalunya,  la  Llei  orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la
Llei  orgànica  3/2007,  de  22  de  marc,  per  a  la  igualtat  efectiva  de  dones  i  homes,  la  Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de dret
de les dones a eradicar la violència masclista, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat efectiva
entre dones i homes.

Vist que l’article 107.4 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) ,  preveu que les administracions públiques
poden establir i formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu
que considerin adequat per a l’acompliment del objectius d’interès comú.

Vist que segons estableix l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic,  els Protocols  Generals  d’Actuació són els instruments  que  comporten meres
declaracions d’intenció de contingut general o que expressen la voluntat de les administracions
i parts subscriptores per actuar en un objecte comú, sempre que no suposin la formalització de
compromisos jurídics concrets i exigibles.

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

A C O R D

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al Protocol Comarcal per un
espai públic i contextos d’oci lliures de violències masclistes.

SEGON.- Adquirir el compromís de disposar d’un circuit local, per a un treball en xarxa i
abordatge coordinat.

TERCER.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Intervé el Sr. Alcalde qui comenta que ja se’ls va informar a les comissions de la proposta, però
que si tenen alguna consideració poden fer-la.

El Sr. Serna diu que no tenen res a dir,  doncs hi estan totalment a favor.

Pren la  paraula  la  Sra.  Sánchez  qui  diu  que per  part  del  PSC sempre estaran a favor de
qualsevol  acció encaminada a promoure polítiques d’igualtat  i evitar  la violència de gènere.
Pregunta en quin sentit ha intervingut la Policia Local.

El Sr. Alcalde respon que ells han informat dels casos amb els que s’han trobat i del protocol a
seguir.

El Sr. Boada diu que els sorprèn que l’ajuntament de Terrassa no hi hagi col·laborat.

El Sr. Alcalde respon que l’ajuntament de Terrassa és capdavanter en el tema i per tant suposa
que deu ser un error.
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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   

1.3.- RATIFICACIÓ  DE  LA INCLUSIÓ  A L’ORDRE  DEL  DIA DE  LA PROPOSTA DEL
REGIDOR  DE  SERVEIS  MUNICIPALS  D'ACCEPTACIÓ  DE  MUTU  ACORD  DEL
PREU JUST OFERT PER AFECTACIÓ DE BÉNS I DRETS, PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES 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.

S’ha inclòs a l’ordre del dia la proposta que es sotmet al Ple de la Corporació, sense que hagi
estat prèviament dictaminada per la corresponent Comissió Informativa. En virtut del que dispo-
sa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Lo-
cals, el Ple de la Corporació n’ha de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia.

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 DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D'ACCEPTACIÓ DE MUTU
ACORD DEL PREU JUST OFERT PER AFECTACIÓ DE BÉNS I  DRETS,  PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 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

Atès que la Corporació Municipal en Ple, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2018 va
prendre l'acord d'aprovar la relació definitiva dels béns i drets afectats en l'execució de l'obra
corresponent  al  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  es  declarà  la
necessitat d'ocupació de les finques afectades, i en conseqüència s'acordà iniciar l'expedient
de fixació del preu just.
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Atès que les finques objecte d'afectació per  expropiació , ocupació temporal o bé servitud de
pas, són les que seguidament es relacionen, amb indicació del titulars a qui corresponen, segons
certificació emesa pel Registre de la Propietat de Terrassa, i l'afectació de superfícies que s’indica:

Finca
núm. 

Referència cadastral Concepte 
afectació

aprofita
ment

Supe
rfície
m2

Inscripció registral

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

1 08291A00700017000EQ Ocupació 
temporal

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

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

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

2 08291A00700025000EM Ocupació 
temporal

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

Finca
núm.

Referència cadastral Concepte 
afectació

aprofitament Superfície
m2

Inscripció registral

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

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

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

4 08291A00700012000EW Ocupació 
temporal

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

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

Atès que de conformitat amb el procediment expropiatori i en aplicació de l'article 24 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954, es va trametre  escrits, en data 1 d’octubre de
2018  als  titulars  de les  finques  expressades,  convidant-los  a  presentar  una senzilla  proposta
relativa al preu pel qual  convindrien 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,  concedint-los un termini de 15 dies hàbils per arribar de mutu acord amb l'Ajuntament
a la determinació del preu just.
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Atès que COMPAÑIA DE HOSTELERIA BUIGAS,SL ha presentat, en data 17 d’octubre de 2018 ,
registre d’entrada 006395/2018, escrit en què assenyala com a preu just el previst a l’acord plenari
del 27 de setembre de 2018, per import de 1.400,07 euros, 

Atès que TORREBLANCA 2000,SL ha presentat, en data 18 d’octubre de 2018 , registre d’entrada
006408/2018,  escrit  en què assenyala  com a preu just  el  previst  a l’acord  plenari  del  27  de
setembre de 2018, per import de 576,75 euros, que es correspon al detall següent:

Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent

A C O R D 

PRIMER.- Aprovar  l'acceptació  de  mutu  acord  del  preu  just  ofert  per  COMPAÑIA  DE
HOSTELERIA BUIGAS,SL , titular de les finques objecte d’afectació de superfície  en
el  procediment  expropiatori  iniciat  per  la  l'execució  de  l'obra  corresponent  al
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 per l'import de 1.400,07 euros que es corresponen al detall següent:

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

Total    1.333,40

Premi d’afecció 5%     66,67

TOTAL VALORACIÓ 1.400,07

SEGON.- Aprovar l'acceptació de mutu acord del preu just ofert per TORREBLANCA 2000,SL ,
titular de les finques objecte d’afectació de superfície  en el procediment expropiatori
iniciat per la l'execució de l'obra corresponent al 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  per  l'import  de  576,75  euros  que  es
corresponen al detall següent:
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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

TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde perquè en representació de l'Ajuntament de Vacarisses signi
les Actes d’ocupació i presa de possessió dels béns i drets afectats , que les parts
s’han avingut a  subscriure de mutu acord.

QUART.- Disposar la despesa  corresponent a les indemnitzacions a favor dels afectats , per
un import de 1.976,82 euros, a càrrec al grup de programa 161 concepte 623 del
pressupost vigent de 2018.

CINQUÈ.- Comunicar  el  present  acord  a  COMPAÑIA  DE  HOSTELERIA  BUIGAS,SL  i  a
TORREBLANCA 2000,SL

SISÈ.- Disposar  que   quan  hagin  estat  formalitzades  les  Actes  d’ocupació  i  presa  de
possessió se’n presenti un exemplar de cadascuna , juntament amb els justificants de
pagament del preu just, davant el Registre de la Propietat de Terrassa núm 5, per tal
que inscrigui les transmissions de domini a favor de l’Ajuntament de Vacarisses.

Intervé el Sr. Serna qui diu que, com que no ha variat res del que ja havien parlat abans, hi estan a
favor.

Pren la  paraula el  Sr.  Boada qui  diu que,  igual  que  en l’anterior  ple,  aquesta vegada també
s’abstenen. Explica que troben que no és just que l’expropiació i l’afectació de la servitud de pas es
valorin igual, doncs en terrenys rústics no té més importància, però en terrenys urbans no és el
mateix una expropiació que una servitud de pas, i per tant no es pot pagar al mateix preu.

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 

             No n’hi han.

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.

3.1.- DONAR  COMPTE  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  CELEBRADES  PER  LA
JUNTA DE GOVERN  LOCAL ELS DIES 24 DE SETEMBRE DE 2018 I  L’1, 9 I 15
D’OCTUBRE DE 2018. 

       Es  dona  compte  de  les  actes  de  les  sessions  de  la  junta  de  govern  local  que  es
relacionen de les quals s’ha fet entrega de la minuta corresponent juntament amb la
convocatòria plenària.

3.2.- DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  DICTATS  DES  DE  LA  CELEBRACIÓ  DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 338/2018, de 20/09/2018, al 379/2018,
de 17/10/2018), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 36/2018, de 28/09/2018, al 38/2018,
de  05/10/2018),  (Serveis  Municipals,  del  42/2018,  de  21/09/2018,  al  45/2018,  de
18/10/2018),  (Sanitat  i  Consum,  del  37/2018,  de  25/09/2018,  al  39/2018,  de
08/10/2018),  (Urbanisme,  del  59/2018,  de  1/10/2018,  al  61/2018,  de  10/10/2018),
(Esports,  del  20/2018,  de  4/10/2018,  al  23/2018,  de  10/10/2018),  (Educació,  del
30/2018,  de  3/09/2018,  al  33/2018,  de  15/10/2018),  (Acció  Social,  Cooperació  i
Solidaritat, del 61/2018, de 3/10/2018, al 67/2018, de 15/10/2018), (Cultura, Festes i
Patrimoni, del 46/2018, de 25/09/2018, al 47/2018, de 28/09/2018), (Recursos Humans
i Organització Administrativa el 11/2018, de 2/10/2018).

      Es dona compte dels decrets relacionats.

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

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

Pren la paraula el Sr. Salamé per ampliar la informació que s’ha publicat a la web en relació al
procés de pressupostos participatius.  Informa dels  projectes  guanyadors  que han estat:  en
primer lloc la instal·lació d’un rocòdrom, en segon lloc la plantació d’arbres a l’Avinguda Muriel
Casals  i  ,  per  últim,  les  millores  de  material  multimèdia  pel  Casal  d’Avis.  Explica  que  la
participació ha estat molt bona, d’un 8,31%, el que representa 440 vots vàlids, més 7 de nuls, i
per tant volen felicitar la ciutadania que ha participat.

Intervé la Sra. Fuster qui, en resposta a un comentari del Sr. Gibert en el ple de setembre en
relació  a  l’efectivitat  de  l’esterilització  dels  senglars  i  en  la  possibilitat  de  que  les  vacunes
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poguessin fer tornar agressius els animals explica que, com ella ja li va dir, aquesta informació
sortia de l’escrit que la Federació Catalana de Caça va fer arribar als ajuntaments adherits al
projecte:  Sant  Cugat,  Matadepera,  Terrassa  i  Vacarisses.  Segueix  dient  que  en  l’escrit  la
Federació alerta dels errors i del perill del programa d’esterilització del senglar i fa referència a
l’atac que hi va haver per part d’un porc senglar a les portes del Tibidabo i a l’escassa efectivitat
del projecte. Segueix dient que la Federació, amb un to no gaire adient, diu que aquest projecte
el que fa és fer callar a les minories radicals que volen “ instaurar  dictadures animalistes  amb
recursos dels  altres”.  Uns  dies  després,  l’UAB,  va  contestar  a  l’escrit  desmentint  totes  les
afirmacions que posen en dubte el rigor, la qualitat i el prestigi de la  recerca de la Universitat i
dels seus investigadors.
La Sra. Fuster  llegeix literalment un fragment de l’escrit on diu “ El projecte de recerca amb el
qual  es  fa  l’administració  de  la  vacuna  GonaCon  als  senglars  ha  estat  dissenyat  i  s’està
executant complint amb tots els requisits, protocols i  normatives estatals i autonòmiques que
afecten l’experimentació amb animals, amb el conseqüent rigor científic que això implica. Posar
en  dubte  aquest  rigor  suposa  una  acusació  de   manca  d’ètica,  de  transparència  i  de
professionalitat dels investigadors com a científics, avalades per més de 20 anys de carrera en
l’estudi  d’animals.  També desacredita  les  diferents  comissions  d’experimentació  animal  que
han avalat i donen el vistiplau i el prestigi  de la mateixa universitat guanyat durant anys de
carrera i esforç.”

Segueix dient que l’article científic que la Federació utilitzava que diu que els senglars vacunats
es tornen més agressius es va realitzar amb porcs domèstics, no senglars, durant 144 dies. A
més es tractava de porcs en captivitat, no en estat salvatge, i  l’agressió mostrada va ser cap a
la seva pròpia espècie, no cap a les persones. També afegeix que la vacuna que es va fer
servir en aquest estudi no és la mateixa que la que es fa servir amb els senglars, sinó que es
va utilitzar una vacuna que es diu Vibacs, que no presenta ni la mateixa composició ni resposta
immunològica. 
En canvi, al projecte de l’UAB, el tractament es fa amb Gonacon, que ha estat estudiat i avaluat
en senglars durant una mitjana de 5 anys, i els resultats publicats el 2012 van indicar que la
vacunació no va tenir cap tipus d’efecte en l’agressivitat dels dos grups d’animals. 
En relació a l’agressivitat  d’un senglar al Tibidabo es deia que els animals que han rebut el
tractament del projecte de recerca estan perfectament identificats per poder contactar amb els
investigadors en cas que fos necessari, i en aquest cas no van rebre cap tipus d’avís, per tant
no es tractava d’animals identificats pel projecte.

La Sra. Fuster segueix dient que la finalitat del projecte mai ha estat suplir la caça per reduir el
nombre de senglars, sinó avaluar l’efectivitat del tractament per considerar-lo en funció dels
resultats obtinguts com una potencial mesura complementaria per reduir la població a les zones
més properes a les àrees urbanes, on legalment no es pot caçar perquè estan considerades
zones de seguretat. 

Adreçant-se al Sr.  Gibert  li  diu que a Vacarisses es segueixen fent  batudes a demanda de
pagesos en funció de les afectacions que hi pugui haver i, per tant ,Vacarisses igual que la
resta de municipis adherits  al projecte , creuen que val la  pena continuar amb el projecte i
seguir apostant per aquest mètode complementari, que és molt menys agressiu que la caça.
Per acabar diu que el proper  mes de gener els faran arribar  des de l’UAB els resultats de
l’informe de 2018,  i  els  recorda que els resultats  del  2017  van concloure  que les  femelles
mostraven una clara efectivitat de la vacuna, però no va ser així en el cas dels mascles.
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per informar de que l’atur ha disminuït en 16 persones aquest
mes, situant-se en un 11,8  %, el que suposa 311 aturats a Vacarisses.

Per  altra  banda,  en  relació  a  les  bigues  del  Castell,   diu  que  ahir  van  tenir  la  visita  del
vicepresident tercer de la Diputació amb motiu del desè aniversari de la Biblioteca, i se li va
demanar com podien fer arribar a la Diputació la sol·licitud d’un ajut econòmic per reparar les
bigues afectades.
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En relació al  turisme d’escombraries a Castellbell  i  el  Vilar,  explica que dimarts va estar a
Castellbell i es tornarà a reunir amb l’alcaldessa la setmana vinent, i que aquesta li va dir que
estan parlant d’una tona aproximada a la setmana, per tant, unes 52 tones l’any i, tenint en
compte  les  tones que Castellbell  genera  a  l’any,  estan parlant  d’un increment  de  l’1,5  %.
Segueix dient que l’alcaldessa li va comentar altres problemes amb els que Vacarisses també
s’hi havia trobat quan tenia els contenidors soterrats,  la presidenta de la Bauma, per exemple,
va explicar que va veure a un senyor abocant bosses industrials, però és evident que no es
tractava de cap veí de Vacarisses. 
Per acabar diu que tot i així, sabent que hi ha gent que fa turisme d’escombraries o gent que no
li ve de gust seguir aquest sistema, les dades son prou clares i, com ja ha dit, l’increment no
arriba ni al 2 %. Posa per exemple Sant Cristòfol, el nucli històric de Castellbell, on la gent de
Vacarisses no hi va a desar escombraries i on tenen abocaments per tot arreu, per tant, el
sistema de recollida que tenen deixa molt que desitjar. 
Torna  a  dir  que  segur  que  hi  ha  gent  de  Vacarisses  que porta  les  seves  escombraries  a
Castellbell,  però no s’ha de magnificar.  A més, el to que van fer servir referint-se als veïns
d’alguna urbanització de Vacarisses no va ser el més adient.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Intervé el Sr. Serna per fer les seves preguntes:

Adreçant-se al Sr. Salamé li pregunta per l’estat de les voreres de la carretera d’Olesa, dels
Caus i del Ventaiol i per la parada d’autobus de la carretera d’Olesa, que segueix en el mateix
estat que quan ho va denunciar la Sra. Sánchez.

A la Sra. Fuster li volia preguntar per la noticia del Regió 7 en relació al «porta a porta», però el
Sr. Alcalde ja li ha donat resposta i, per tant, li  agraeix que ara reconegui que hi ha turisme
d’escombreries,  no només a Castellbell,  sinó també a Terrassa, doncs és un fet que no ha
passat només a Vacarisses.

Intervé el Sr. Alcalde per dir que en cap cas havien dit que no hi hauria turisme d’escombraries.
Explica  que,  a  Matadepera,  quan  es va començar  a  aplicar  el  «porta  a  porta»,  el  turisme
d’escombraries representava un 10%, el que no pot ser és que es magnifiqui aquesta dada.

Torna a intervenir el Sr. Serna qui, adreçant-se al Sr. Casas, li pregunta si és cert el que es diu
a les xarxes de que hi ha hagut goteres al poliesportiu després de posar el parquet,  quina
previsió té per a l’execució del camp de futbol i, també, en relació al futbol, li va preguntar fa
uns dies si un equip de Vacarisses estava jugant al  camp de futbol del Terrassa, i ara s’ha
assabentat de que fins i  tot  aquest equip s’ha retirat,  cosa que li  sap molt  greu, i  no havia
passat mai que un equip comencés la lliga i al segon partit es retirés de la competició, per tan li
pregunta si sap el motiu.
Per altra banda, explica que va assistir a la reunió pels veïns de La Creu, que la va trobar més
tècnica que política, i que a més no va escoltar que s’informés de que l’ajuntament tenia una
partida al pressupost per col·laborar amb les obres amb el 10% del seu cost,  i pregunta si és
que ja no es pensa col·laborar. També pregunta pel dipòsit que es vol fer a La Creu, si ha baixat
de dimensions, tenint en compte que no es vol urbanitzar La Creu i el Ventaiol junts, doncs creu
que no seria just que una sola urbanització pagués el que val un dipòsit d’aquestes dimensions.

Per acabar, pregunta si s’han acabat definitivament les obres de l‘illa i en quina situació han
quedat, si s’han desviat del pressupost i si s’han acabat de pagar o no.

Pren la  paraula  el  Sr.  Alcalde  qui,  en relació  a l’illa,  diu que encara no s’ha  fet  la  darrera
certificació.
Pel que fa a La Creu diu que sí que es posarà el 10% com estava previst, però és una mica
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complexe d’explicar aquí i prefereix explicar-li en un altra moment.

Pren la paraula el Sr. Casas qui ,en relació al dipòsit de La Creu, diu que serà per donar servei
exclusivament a la urbanització de La Creu i que, per tant, s’han reduït les dimensions d’aquest.
Pel que fa al futbol a Vacarisses, vol recordar que el Club Esportiu és una entitat privada i, per
tant, l’ajuntament no participa en el funcionament d’aquesta, però sí que el pot informar que és
cert que s’ha donat de baixa el quart equip, però que també s’ha inscrit un altre equip que no
podrà federar-se perquè no han estat a temps, però sí que jugaran dins del Consell Escolar
Esportiu. Informa també de que l’equip femení finalment no ha tirat endavant i que per tant hi
haurà 4 equips, igual que la temporada anterior.
En relació a les obres del camp, l’empresa els havia dit que començarien el 19 d’octubre, però
ara els van informar que finalment seria el dia 5 de novembre. 
Pel que fa a les goteres, explica que aquest cap de setmana s’han disputat al pavelló diverses
competicions esportives, com els 4 partits de futbol sala, que ja gaudeixen de la instal·lació
altres entitats esportives i, tot i que és cert que va entrar aigua degut ala tempesta d’aquell
diumenge a la nit , no hi ha hagut cap problema significatiu per desenvolupar les activitats que
s’hi fan, però potser si que hi ha algú que ha volgut magnificar a través de la xarxa el que ha
passat. 

El Sr. Alcalde diu que de totes maneres el tema de les goteres ha existit des de l’inici, doncs el
pavelló està mal dissenyat i mal executat, i creuen que ara el problema s’ha solucionat , però la
mà al foc tampoc l’hi posaria.

El Sr. Serna torna a preguntar al Sr.Casas si sabia que un dels equips de futbol s’ha retirat un
cop començada la competició.

El Sr. Casas respon que no en tenia cap coneixement.

El Sr. Alcalde diu que és cert que Vacarisses ha perdut molts infants pel camp de gespa, però
no només per, això doncs a ells també els arriben queixes en altres sentits.

El Sr. Serna demana que li expliqui.

El Sr. Alcalde diu que ja ho farà.

Intervé el Sr. Salamé qui, en relació als carrers en mal estat que comentava el Sr. Serna, diu
que pel que fa al Ventaiol i La Creu, després de tots els aiguats i tal com han quedat els carrers,
hi faran una actuació. Segueix dient que a la carretera d’Olesa no tenien cap acció prevista,
però ara prendrà nota i un cop verificat, si cal, ho tiraran endavant, igual que als Caus.

En  relació  a  la  marquesina  de  la  parada  d’autobús  la  Sra.  Fuster  explica  que  tenen  3
pressupostos i en breu es repararà.

El Sr. Serna pregunta si tenen constància de qui ha estat qui li ha donat el cop.

La Sra. Fuster respon que no.

Pren la paraula el Sr. Garrido qui, adreçant-se al Sr. Salamé, diu que les voreres a les que es
referia el Sr. Serna dels Caus i del Ventaiol també inclouen l’accés a l’urbanització.
En relació al porta a porta diu que ell va parlar amb el regidor d’Urbanisme de Castellbell, i que
el turisme d’escombreries no és només aquest 2% de Castellbell, sinó que també s’enduen
escombraries a Terrassa, Barcelona i altres llocs, sinó no s’entén la reducció en la producció de
residus  de  fracció  resta.  Per  acabar,  diu  que  està  bé  que  reconeguin  que  falten  àrees
d’emergència.

El Sr. Alcalde diu que ell pensa que el model funciona però que, com tots els models, hi ha un
percentatge de gent que no el vol fer servir, però que l’acabarà fent servir perquè imaginis que
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hi ha un canvi de govern i es tornen a posar contenidors, i com que jo no hi estic d’acord deixo
la  bossa a casa cada dia perquè vinguin  a recollir-la  ...  això  no és així,  si  passés això ell
acataria el model que triés l’ajuntament, sinó s’està legitimant una cosa que està mal feta.

El Sr. Serna diu que ell pot assegurar que no és gent de Vacarisses qui omple els contenidors i
deixen coses a fora, hi haurà algú, però també hi ha gent d’altres llocs.

El Sr. Alcalde diu que li dona tota la raó, doncs a més aquest any l’empresa de Juan y Juan ha
fet 3.000 serveis de recollida de poda i mobles, no té sentit que algú vulgui anar a llençar les
coses fora quan t’ho venen a recollir a casa.

El Sr. Garrido pregunta per la moció que van presentar de la passarel·la de Can Serra, doncs
veu que es farà alguna cosa quan hi hagi un accident greu, doncs l’altre dia ja es van trobar
que un cotxe, per no atropellar un vianant que passava, va tenir un accident a l’alçada dels
Materials Moreno.

Per acabar pregunta per la rotulació del terme municipal.

El Sr. Alcalde respon que, pel que fa a la passarel·la, ja saben que ho han dit a Carreteres i que
l’altre dia, quan va venir el delegat del govern, també va aprofitar per comentar-li, però ells no
tenen la capacitat per fer-la perquè no és del seu àmbit. Segueix dient que amb la senyalització
de carreteres passa el mateix, ja s’ha fet  arribar la petició a Carreteres i tampoc està a les
seves mans.

El Sr. Garrido diu que el que sí que està a les seves mans és demanar-ho.

El Sr. Alcalde respon que així ho fa cada vegada que va a Carreteres i que en té l’oportunitat.

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, adreçant-se al regidor de Serveis Municipals, li pregunta si
s’han continuat fent les gestions que van deixar encaminades per la possibilitat de traspàs de
gestió  de  l’aigua  des  del  Consorci,  doncs  tots  son  coneixedors  de  la  incapacitat  real  de
gestionar el municipi amb el personal de què disposen de la brigada municipal. A més la cosa
es complica amb els anys ,doncs les canonades son més antigues i tenen més fuites, més
sobrepressions, falta posar molts reguladors i, per tant, calen moltes inversions i no tenen la
capacitat tècnica ni humana per fer-les. 
Per altra banda comenta que la situació en la que troben la via pública i els espais públics és
bastant deplorable. La parada de l’autobús porta des del mes de juny abonyegada, la famosa
fuita del carrer de la Pineda es va acabar de reparar abans d’ahir, després de 4 mesos quan
només faltava posar panot, i son aquestes coses les que el ciutadà valora de la gestió d’un
ajuntament, perquè és la imatge del municipi.

En relació a la jubilació del Cap de Serveis Tècnics, la Sra. Sánchez diu que ja s’ha produït de
facto, però fins que es doti  la plaça passaran un parell  de mesos, doncs no son processos
ràpids, i pregunta com es farà el traspàs d’informació si l’anterior treballador ja no hi és. 

També pregunta per l’ampliació del CAP.

En relació al Ventaiol diu que en el darrer ple es va aprovar que es prepararia la informació pels
veïns i pregunta quina és la previsió que tenen per fer arribar aquesta informació als veïns,
doncs esperen que sigui abans d’acabar l’any.

Per acabar demana que els facin una reunió tècnica monogràfica als regidors de l’oposició per
explicar-los els projectes d’obres del Ventaiol i La Creu. 

El Sr. Alcalde diu que no hi ha cap problema en fer la reunió,  explica que des de la Diputació
s’ha demanat a qui ha fet el projecte de reparcel·lació unes qüestions en concret i quan estigui
tot clar faran la reunió tècnica.
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Pren la paraula la Sra. Serra qui, en relació al projecte d’ampliació del CAP, diu que només falta
que l’aprovi Catsalut, i que ara no es pot fer cap modificació perquè el projecte ja està fet, per
tant apretaran el que puguin però hauran d’esperar resposta.

Pel que fa a la situació de la via pública diu que n’és conscient, però per acumulació de feina,
han tingut moltes fuites, i per això hi ha cosses que no s’han pogut fer abans, i la resta van fent
com poden.  
En relació al CONGIAC diu que van tenir una reunió amb ells i els van fer arribar una petició
d’informació  molt  gran,  tan tècnica  com econòmica i  administrativa,  per  tal  que  ells  puguin
valorar la magnitud de tot plegat i què suposarà en recursos de personal, tècnics i econòmics. 

La Sra.  Sánchez diu que es tracta d’un  tema molt  important  doncs porten anys acumulant
dèficits de l’aigua que cada vegada s’han anat incrementant, i ara mateix estan en 200.000 €
anuals el que és insostenible.

El Sr. Alcalde explica que, com ja saben, tenen una brigada curta que no només es dedica a
l’aigua,  sinó a endreçar altres coses, diu que és evident que els agradaria tenir  el  municipi
endreçat però es molt complicat, doncs a més hi ha la gestió de l’aigua i uns preus irrisoris, es
tracta d’una altra taxa amb la que no es cobreix el preu del servei ni de bon tros, igual que es
troben amb les escombraries que no arriben ni al 40 %, el que sembla que està molt bé però
son diners que s’han de treure d’altres llocs.

La Sra. Sánchez diu que saben que les taxes han de recaptar el que val el servei i han de
tendir a fer-ho.

En relació a la jubilació del Cap de Serveis Tècnics el Sr. Salamé diu que durant aquest període
tindran la col·laboració de l’arquitecte extern, i farà el traspàs de bona voluntat l’antic Cap.

Pren la paraula el Sr. Boada qui, en relació al dipòsit d’aigua de La Creu, diu que no s’ha reduït,
sinó  que  hi  havia  un  dipòsit  més  amunt  al  Ventaiol  que  repartia  per  tothom,  però  quan
s’urbanitzi  el  Ventaiol  s’haurà de fer  un altre dipòsit,  en canvi abans només hi  havia un de
previst. 

En relació als senglars diu que ja no tenen por de res, ara els passen per davant com si res,
s’estan socialitzant, i es mouen buscant els cubells de matèria orgànica, doncs encara n’hi ha
molts que estan al terra.

La Sr. Fuster diu que això no només passa a Vacarisses, sinó que a tot arreu el que busquen
és menjar i que la superpoblació de senglars està per tot arreu.

El Sr. Boada diu que s’hauria d’insistir amb que la gent enlairés els cubells.

En relació a les bigues del Castell diu que es van posar amb la primera reforma fa 27 anys i
que suposa que amb la calefacció s’han secat i per això s’han obert.

Pel  que fa al  projecte de La Creu diu que ell  va haver de venir  amb el Secretari  perquè li
expliqués allò del 10 %, doncs no ho va entendre i creu que la gent no ho va entendre, doncs
això de que la Diputació recomani que no es posi el 10 % allà no es va dir.

El Sr. Alcalde respon que la Diputació no es que recomani, sinó que directament et diu que no
l’hi posis perquè no es pot fer.

El Sr. Boada diu que sempre s’ha fet així per totes les urbanitzacions.

El Sr. Alcalde respon que si la Diputació diu que no es pot fer, el que no haurien de fer és dir-ho
aquí, i ell ja els hi volia explicar en un altre moment.
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Intervé el Sr. Gibert qui, adreçant-se a la regidora de Medi Ambient, li pregunta si han vist que
després de fer la tala de brancatge i amb les tempestes d’aquests dies les rieres estan plenes
de troncs i brancatge que no es va treure en el seu moment,  i que acaba fent un tap als passos
de l’aigua, com al pont. Segueix dient que creuen que l’empresa ho hauria d’haver netejat i que
li  haurien de demanar responsabilitats,  doncs com torni  a fer  alguna pluja forta poden tenir
problemes importants.
Per altra banda, el Sr. Gibert diu que ja se n’ha parlat de les goteres, però el que no entenen és
que al posar el parquet no es fes una comprovació prèvia, doncs un terra sintètic no es malmet,
però el parquet si. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ells, com els hi ha recordat moltes vegades, ho van fer molt
malament amb el poliesportiu, però ara, l’equip de govern actual també ho fa malament,  doncs
acaben de contractar una empresa per reparar les goteres i ja tornen a tenir-ne.
El Sr. Alcalde li respon que les seves paraules son molt desafortunades, doncs el que ells han
fet ha estat intentar arreglar un problema antic.

El Sr. Gibert diu que s’han gastat uns diners per arreglar una cosa que ells van fer malament i
ara ells també ho han fet malament.

El Sr. Alcalde diu que s’hi han gastat més de 300.000 € en aquell pavelló per solucionar el nyap
de quan ells el van executar.

El Sr. Gibert torna dir que han arreglat la coberta amb diners del poble i tampoc ha funcionat.

El Sr. Boada aclareix que els 300.000 € no han estat només per arreglar això, sinó que n’han
fet d’altres d’obres. I pel que fa a les bigues, quan es va fer la recepció també hi havia un
tècnic, un arquitecte, un aparellador ... però les coses s’espatllen, doncs al pavelló hi havia un
arquitecte, una direcció i van guanyar un concurs, si que son responsables de que no hagi anat
bé, però es va fer un concurs de idees i tots van votar el mateix arquitecte i projecte, i per això
es va fer, per tant els responsables son els que fan les obres. 

El Sr. Alcalde diu que això és el que ell li ha intentat dir al Sr. Gibert, que evidentment les obres
no les executen els polítics, però el Sr. Gibert ha volgut seguir per aquí, per això ell ha tret
altres coses que ells han fet malament.

Pren la paraula la Sra. Sánchez per aclarir  que,  encara que ella  no era regidora en aquell
moment,  els seus companys,  com el  Sr.  Canongia,  sempre li  havien  dit  que el  resultat  del
concurs d’idees ja no els va semblar encertat,  i a més el Sr. Canongia sempre deia que aquest
poliesportiu era un luxe asiàtic pel municipi, doncs no es necessitava, mai hi van estar a favor.
Segueix  dient  que  la  regidora  ,  Sra.  Tresserras,   va fer  una proposta  molt  assenyada per
incloure en aquest projecte una piscina coberta,  i en aquell moment gaire bé se li van riure de
la proposta, i és una de les coses que potser hagués tingut més rendibilitat social.

El Sr. Gibert segueix amb la seva intervenció, pregunta si avui han acabat de posar les baranes
que faltaven a l’illa de vianants,  i si l’ajuntament s’ha fet càrrec del mur de Ca’l Xavi.

El Sr. Alcalde respon que sí que ha estat així , però que ha anat a canvi de l’expropiació.

El Sr. Gibert diu que l’endarreriment en l’acabament de les obres és evident,  i pregunta de
quan temps estan parlant i quina sanció econòmica ha adoptat l’ajuntament en funció dels dies
de més.

Adreçant-se al Sr. Salamé, li torna a recordar la brutícia i deixadesa que hi ha per tot arreu,
doncs tot i saber que tenen moltes fuites d’aigua i que la brigada és justa,  però fins i tot l’illa de
vianants que és nova fa fàstic, i li pregunta si s’ha anat a mirar la plaça Virrei Amat,  que fins i
tot hi ha fang, per no parlar de les urbanitzacions.
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Per altra banda diu que fa uns tres mesos aproximadament, al carrer Coll Cardús, hi ha hagut
algun problema i volen saber què ha passat i perquè ha estat tant de temps obert. També al
carrer Coll Cardús diu que hi ha un mur caigut d’una parcel·la privada que està a la via pública,
i que s’hauria de requerir als propietaris que ho netegessin.

En relació al “porta a porta” diu que creuen que no tot està tan bé com ho volen vendre  i que
alguna cosa deu fallar,  sinó no en tindrien cap de problema, i per tant li demanen al Sr. Alcalde
que faci les gestions que calgui amb l’alcaldessa de Castellbell i que intentin trobar una solució.

El Sr. Alcalde diu que té la sensació de que se la creu més a ella que a ells.

El Sr. Gibert diu que el que ell veu és que hi ha un problema que s’ha de veure d’on ve.

Per acabar, el Sr. Gibert pregunta al Sr. Alcalde i a la regidora d’ensenyament si saben qui va
governar la legislatura 2011-2015, doncs explica que va assistir a l’acte del desè aniversari de
l’Escola de Música i va escoltar tots els parlaments que es van fer, els agraïments per la Sra.
Ríos que és qui va iniciar la municipalització de l’escola de música i pel Sr. Alcalde, però no es
va esmentar al Sr. Boada, que va governar durant els pitjors anys de la crisi, doncs els van
retallar totes les subvencions però van aguantar-la perquè sempre hi ha cregut. Per tant, els
demana que siguin justos i esmentin tots els governs i alcaldes,  o bé que no n’esmentin cap. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ni tan sols el va anar a saludar, el que li va semblar una
falta de respecte molt gran pel govern del Sr. Boada.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que ahir van celebrar els 10 anys de la Biblioteca, i va
agrair públicament als 3 alcaldes que han fet possible l’equipament del Castell, doncs ell, altres
coses no les fa, però agraïr les coses sí, fins i tot van fer un petit vídeo explicatiu pel qual es va
demanar col·laboració al Sr. Boada i la resta d’alcaldes. Pel que fa a l’escola de música diu que
és evident que tots els governs han apostat per l’escola de música, sinó ja no hi seria, però
també creu que és evident el fet de que va ser la Sra. Ríos qui va pensar que una associació
musical es podia convertir en una escola de música. Diu que en la seva intervenció va agrair a
tothom, a tots els governs que li han donat suport, a ells mateixos que li estan donant i als que
vinguin, igual que va dir a la Biblioteca.

La Sra. Fuster diu que ho va fer exactament com diu.

La Sra. Sánchez diu que també ho corrobora, doncs també hi era i, adreçant-se al Sr. Gibert, li
diu que probablement no ho va entendre o no ho va escoltar bé, doncs si alguna cosa té el Sr.
Alcalde és que sempre agraeix als seus discursos la feina de tothom, per tant creu que no és
encertat el que ha dit.

El Sr. Gibert diu que potser no és encertat per ella però que, de totes maneres, la discussió no
la té amb ella, sinó amb el Sr. Alcalde.

La Sra. Sánchez diu que ella només ha volgut corroborar que el que ha dit el Sr. Alcalde és
cert.

El Sr. Gibert respon que el que passa és que moltes vegades volem entendre el que ens convé,
doncs si es fa un agraïment a tots els governs està ben fet, però el que no pot fer és agraïr al
Sr. Alcalde Canongia i no a l’altra alcalde que també ha governat.

El Sr. Alcalde torna a dir que qui va tenir el mèrit d’agafar una associació musical i convertir-la
en una escola municipal va ser el govern que hi havia aleshores, amb el Sr. Canongia d’alcalde
i la Sra. Ríos de regidora, i demana al Sr. Gibert que deixin estar la discussió, que fins i tot la
troba ridícula.
El Sr. Gibert diu que amb ells no es pot parlar de res, doncs sempre tenen raó, encara que no
la tinguin, i el Sr. Alcalde el que té és una obsessió amb U.I.P.V.
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El Sr. Alcalde li respon que no és cert.

En relació al tema de les escombraries diu que ja ho dona per explicat amb la seva intervenció
d’abans.

Pel que fa als problemes de via pública diu que tots saben que Vacarisses té 40 quilometres
quadrats i 80 quilòmetres de carrers,  i sempre n’hi ha hagut molts de problemes, doncs és molt
difícil  tenir  Vacarisses  al  dia,  amb  18  urbanitzacions,  carrers  complicats  i  amb  tots  els
problemes que han comentat de la brigada i de l’aigua.

El Sr. Gibert li diu que això no justifica que estigui com està.

Intervé  el  Sr.  Casas qui  en  relació  a la  sanció econòmica a l’empresa que ha executat  el
projecte de l’illa de vianants, diu que un cop posades les baranes i estigui tot finalitzat, creu que
serà cap a la setmana vinent s’aplicarà la sanció corresponent conforme el ple. Pel que fa al
mur de Ca’l Xavi, com ja han dit l’ha pagat l’ajuntament a compte de l’expropiació.

En relació a les goteres el Sr. Casas explica que abans de la tempesta es va fer una primera
actuació que va resultar positiva, doncs amb les pluges no hi havia hagut més goteres, i ara
s’ha fet una altra actuació i, de moment , poden dir que amb les pluges posteriors no hi ha
hagut cap més gotera.

Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en relació al carrer Coll Cardús, diu que sap que hi va haver
una fuita però no en té detalls ,i pel que fa al mur tampoc en sap res, però demà se n’informarà
i els farà un correu. De la brutícia no té res més a afegir al que ha dit el Sr. Alcalde i al que ha
explicat la Sra. Sánchez. 
Adreçant-se al Sr. Gibert li demana disculpes si l’ha ofès quan se li ha escapat el riure, però li
aclareix que no se’n riu d’ell ni de la situació que li exposava, la Sra. Sánchez li ha dit el mateix
però fent oposició política i no li ha fet cap gràcia. En canvi, si amb ell alguna vegada se li
escapa el riure, que li reitera les seves disculpes, és pel to i  els adjectius que fa servir, que si
és deplorable, que si els nostres nens... Per acabar li torna a demanar disculpes.

Pren la paraula el Sr. Serna qui adreçant-se al Sr. Alcalde li demana que consti en acta que
Veïns per Vacarisses vol que es trobi la manera de poder aportar el 10 % a les obres de La
Creu per ajudar als veïns, igual que s’ha fet amb totes les obres de les urbanitzacions. 

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

EL PRESIDENT, EL SECRETARI,

Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé
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