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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 20 
DE DESEMBRE DE 2018 
 
 
Vacarisses, 20 de desembre 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 29 DE 

NOVEMBRE DE 2018. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per tots els regidors 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 DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT I SO STENIBILITAT 
D’APROVACIÓ DE  L’AJUNTAMENT DE VACARISSES DE FORMA R PART DE L’ 
”ASSOCIACIÓ DEL PARC RURAL DEL MONTSERRAT” I DELS S EUS ESTATUTS. 

Entre els anys 2006 i 2012 els plens dels ajuntaments dels municipis d’Abrera, d’Esparreguera, 
de Collbató, d’Olesa de Montserrat, de Marganell i d’El Bruc, varen aprovar per unanimitat la 
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“Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural del 
Montserrat”.  
 
En aquesta Carta els municipis signataris fan paleses les seves voluntats en relació al extrems 
que figuren breument identificats a continuació.  
 

• La necessitat de preservar l’àmbit territorial del “Parc Rural del Montserrat” de la seva 
incorporació al procés d’urbanització. Amb la creació d’aquesta figura es vol disposar 
d’un instrument integrador de les característiques que configuren l’entorn emblemàtic 
del Montserrat (agràries, forestals, paisatgístiques naturals i culturals així com de les 
activitats que s’hi generen al voltant); i que sigui capaç de ser promotor de la redacció 
d’un pla especial que faciliti la seva consideració d’espai d’interès agrícola. 

• La necessitat de millorar i desenvolupar l’àmbit que l’integra amb una gestió específica. 
Ja sigui posant en valor la incidència de la pagesia i l’activitat que desenvolupa com 
agent productiu econòmic, preservador del medi i d’arrelament al territori; com la 
diversificació econòmica, impulsant noves fonts creadores de riquesa com agroturisme, 
l’artesania alimentària, l’educació mediambiental; o fomentant l’ús social del territori fent 
partícips als ciutadans de les problemàtiques que li són pròpies posant en valor la 
riquesa que representen. 

• La necessitat de constituir el “Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat”, amb la 
finalitat d’acabar constituint el “Consorci del Parc Rural del Montserrat” com a 
instrument de participació i gestió territorial aglutinador d’agents públics i privats 
signataris de la Carta, interessats en les finalitats sintèticament enunciades. 

 
A la “Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural del 
Montserrat” s’hi van adherir també la Xarxa de Custòdia del Territori, la Unió de Pagesos. 
També va rebre el suport de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona; del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat; del Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de 
Catalunya; del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud; de la Plataforma de Defensa 
del Territori i del Patrimoni; i de la Fundació Territori i Paisatge. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 28 de gener de 2016, va 
aprovar la “Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural 
del Montserrat”. 
 
El 28 de juny de 2017, els municipis impulsors del Parc Rural del Montserrat, sol·liciten 
formalment el suport de la Diputació de Barcelona per a la creació i impuls del Parc Rural del 
Montserrat, i que es concreta en les següents accions: 

1.-Creació d’un òrgan de gestió i administració integrat per tots els municipis que 
conformen el Parc Rural del Montserrat, així com aquelles entitats públiques i/o 
privades que es considerin d’interès pel projecte. Es proposa com a figura jurídica la 
creació d’una ‘Associació de municipis’. 

2.-Disposar d’un tècnic del Parc Rural del Montserrat que s’encarregui d’implementar el 
Pla d’Actuacions per als propers 3 anys. 

3.-Redactar i aprovar el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del 
Montserrat, amb els objectius, les línies estratègiques i les accions que definiran l’acció 
del Parc Rural del Montserrat. 

4.-Redactar, aprovar i implementar un Pla d’Actuacions, per al desenvolupament 
d’aquelles actuacions prioritàries per a la posada en marxa del Parc Rural del 
Montserrat, recollides en la Carta i en la Memòria de l’any 2006. 
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5.-Garantir la disponibilitat pressupostària per a l’execució del Pla d’Actuacions per als 
propers tres anys, a partir de les aportacions dels Ajuntament associats i a través d’una 
petició de col·laboració econòmica a la Diputació de Barcelona. 

En resposta a la petició realitzada pels Ajuntaments impulsors del Parc Rural del Montserrat, i 
en el marc d’acció de la Diputació de Barcelona relativa al suport a projectes territorials per a la 
preservació, gestió i desenvolupament dels espais agraris i rurals, l’any 2018 s’aprova el 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els 16 Ajuntaments del Parc 
Rural del Montserrat. Aquest conveni estableix les bases i les eines de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Territori i sostenibilitat, i els ajuntaments, que es 
concreten en el suport de Diputació de Barcelona als Ajuntaments per a: 

a. La redacció del Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del 
Montserrat i els posteriors plans d’actuacions; 

b. La formulació de l’instrument jurídic per gestionar el futur “Parc Rural del 
Montserrat”, 

c. La recerca de suport econòmic i cofinançament; 

d .L’assessorament tècnic per a implementar les actuacions previstes en els 
documents de gestió. 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 25 de gener de 2018, va 
acordar ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses,  
en sessió ordinària el dia 20 de novembre de 2017, d’aprovació de la  minuta de Conveni Marc 
de Col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de Vacarisses, la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments de Collbató, Castellolí, El Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, Monistrol 
de Montserrat, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, 
Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Hostalets de Pierola i Castellgalí,  el qual  té per 
objecte establir les bases i les eines de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments, per a la redacció i aprovació del Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural 
del Montserrat i els posteriors Plans d’Actuació, així com per poder establir els convenis 
específics que permetessin portar a terme estudis complementaris per a la seva respectiva 
redacció i posterior aprovació. Tanmateix, s’establirien els mecanismes de suport i col·laboració 
tècnica que permetessin desenvolupar les actuacions previstes en el Pla d’actuacions. Fou 
també objecte del conveni la formulació de l’instrument jurídic per a la creació de l’ens gestor 
del  futur “Parc Rural del Montserrat. Fou signat electrònicament per part d’aquest Ajuntament 
el 2 de març de 2018. 
 
A la reunió de la Comissió de Coordinació i Seguiment del conveni marc de la Diputació de 
Barcelona amb els Ajuntaments impulsors del Parc Rural del Montserrat, celebrada a 
Castellbell i el Vilar el 8 de maig de 2008, s’acordà que l’instrument jurídic per gestionar el futur 
Parc Rural del Montserrat seria la figura d’Associació. 

En data 25 de juliol de 2018 a Ullastrell es va celebrar la reunió de comissió de treball 
d’Alcaldes i Regidors del Parc Rural de Montserrat, on el debat es va centrar en els següents 
termes: 

Els serveis tècnics de Diputació de Barcelona presentaren: 

- La proposta d’Estatuts per l’Associació Parc Rural del Montserrat (d’ara en endavant APRM)  

Peticions d’incorporació a l’APRM: Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb els 
quatre Ajuntaments que s’han mostrat interessats a participar en el Parc Rural del Montserrat 
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(Piera, Hostalets de Pierola, Òdena i Castellfollit del Boix). Per acord dels presents, s’oferirà la 
possibilitat d’integrar-se com a socis fundadors de l’Associació, amb la condició que al mes 
d’octubre ja hagin tramitat la corresponent aprovació de participació a la mateixa.  

Així mateix, els Ajuntaments sol·liciten a Diputació de Barcelona que treballi en la definició dels 
criteris que permetin delimitar i acotar quin és l’àmbit del Parc Rural del Montserrat. Diputació 
de Barcelona ho estudiarà. 

- La proposta de quotes ordinàries de participació a l’APRM 

En aquest sentit, es proposaren quotes anuals d’acord amb 5 categories de membres:   

 

De la Comissió de Coordinació i Seguiment , duta a terme el 21 de novembre de 2018,  Olesa 
de Montserrat, surt elaborada la versió definitiva dels Estatuts de l’Associació Parc Rural del 
Montserrat. 

Segons les previsions de l’article 22 del referit document d’Estatuts, relatiu a les aportacions 
dels membres de l’Associació, s’estableix una quota ordinària mínima de 800 euros i una 
màxima fins a 15.000 euros, que es calcularà em base al nombre d’habitants de cadascun dels 
membres de l’Associació, a acordar en la primera Assemblea General de l’Associació. 

Atès l’article 2 del Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les 
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, determina 
que els ens locals de Catalunya poden constituir organitzacions associatives per protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics.  

Aquestes associacions es constitueixen sens perjudici dels convenis i protocols que aprovin els 
ens locals en el marc de les relacions interadministratives que duen a terme per aconseguir 
finalitats anàlogues. 

Les associacions es regeixen pels seus estatuts, 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 (LMRLC), pel Decret 
110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens 
locals de Catalunya i el registre corresponent, i en els aspectes no fixats per aquesta 
normativa, per la legislació general sobre associacions. 

Atès l’article 7 del Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les 
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, actes de les 
associacions no poden vincular ni condicionar els actes i acords dels òrgans dels ens que les 
integren en l'àmbit de les activitats, les funcions i els serveis de la competència d'aquells. 

Atès l’article 15 del Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les 
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, per a la 
constitució de les associacions, el ple o l'òrgan competent dels ens locals interessats han 
d'adoptar amb caràcter previ l'acord de creació per majoria absoluta del nombre legal dels seus 

Categoria de membre Rang d'aportació econòmica 

A (entitats locals supramunicipals) 15.000,00.- € 
B (15.000-25.000 habitants) 5.000,00.- € 
C (5.000-15.000 habitants) 3.000,00.- € 
D (1.000-5.000 habitants) 2.000,00.- € 

E (<1.000 habitants) 800,00.- € 
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membres. Per aquest motiu, l’Associació només estarà composada de les entitats locals que 
efectivament hagin aprovat els estatuts pel Ple de les corporacions per majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres. 

Vist que la creació, modificació o dissolució de mancomunitats  o d’altres organitzacions 
associatives, així com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts, 
requereix el quòrum de la majoria absoluta dels membres de la Corporació, de conformitat amb 
l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 12 
de desembre de 2018, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció 
del següent 

A C O R D 

PRIMER.-  L’Ajuntament de Vacarisses aprova formar part a l’Associació del Parc Rural de 
Montserrat. 

SEGON.-  Aprovar els Estatuts que han de regir l’Associació del Parc Rural de Montserrat. 

TERCER.-  Adquirir el compromís de fer la dotació pressupostària al Pressupost General 
de l’Ajuntament de Vacarisses de l’exercici 2019, per l’import que es derivi de 
l’aplicació de l’article 22 dels Estatuts de l’Associació Parc Rural del Montserrat, 
per fer front a la despesa de la quota ordinària que en resulti. 

QUART.-  Designar com a representant de l’Ajuntament de Vacarisses a l’esmentada 
Associació l’alcalde senyor Antoni Masana i Ubach. 

CINQUÈ.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, i a tots els membres de 
Associació del Parc Rural de Montserrat.  

Intervé la Sra. Fuster qui  recorda que al Ple de 28 de gener de 2016 es va aprovar la Carta de 
preservació, millora i desenvolupament de la gestió del Parc Natural de Montserrat, juntament 
amb els ajuntaments de Collbató, Castellolí, el Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, 
Monistrol, Sant Vicenç, Castellbell, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, Esparreguera, Olesa , 
Abrera, Hostalets de Pierola i Castellgalí. Explica que la voluntat de l’Associació és disposar 
d’un instrument integrador per les característiques que configuren l’entorn emblemàtic de 
Montserrat, les agràries, forestals, paisatgístiques, culturals,  així com les activitats que s’hi 
poguessin generar i, és arrel d’això que , el juny de 2017,  els municipis impulsors van demanar 
el suport de la Diputació per a la creació i impuls del Parc. Segueix dient que, en concret, es va 
demanar la creació d’un òrgan de gestió i administració, disposar d’un tècnic del Parc Rural de 
Montserrat, redactar i aprovar el Pla Gestió fixant els objectius, línies i les accions que definirien 
el Pla, fixar les actuacions a prioritzar i garantir la disponibilitat pressupostaria per a l’execució 
del Pla. Explica que, en resposta a aquesta petició, es va aprovar el conveni marc, en concret 
en el Ple de 25 de gener de 2018, i que en les reunions de coordinació es va acordar que 
l’instrument jurídic per gestionar aquest Parc Rural seria la figura jurídica que la mateixa 
associació proposes,  i es va fixar per part dels Serveis Tècnics de Diputació una proposta 
d’estatuts que avui presenten al Ple per aprovar i una proposta de quotes ordinàries de 
participació. Per acabar llegeix els quatre primers acords de la proposta, i explica que les 
quotes a pagar son anuals i van en funció del nombre d’habitants, per tant Vacarisses estaria al 
grup C i li correspondrien 3.000 €, tot i que encara s’ha de fer la valoració definitiva. 

Pren la paraula el Sr. Serna qui en relació a la quota pregunta en què es basarà la valoració 
definitiva. 
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La Sra. Fuster diu que prèviament s’ha d’aprovar la proposta d’avui i, un cop ratificada per tots 
els ajuntaments, podran parlar de propostes definitives, però no té perquè variar res. 

La Sra. Sánchez diu que és un tema en el que s’hi està treballant des de l’any 2008 i que hi 
estan completament d’acord, doncs els estatuts son els estatuts base d’una entitat com cal. 

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.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM ,  PER DENUNCIAR EL 
BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE S UPORT ALS 
PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM. 

 
 
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i injustificat, 
des del 16 d’octubre de 2017,primer dels presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels representants del Govern de 
Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, 
Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres 
representants polítics, com el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís 
Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel,van haver de marxar a l’exili 
davant la persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la 
ciutadania. 
 
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva 
totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció 
d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans i el 
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta vulneració queda reflectida en les 
diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, que responen a una clara 
voluntat de castigar tots aquells que van promoure el dret a expressar-se democràticament en 
el referèndum del passat l’1 d’octubre de 2017. 
 
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els seus 
drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el Tribunal 
Constitucional,  dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El primer recurs 
d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per 
l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal 
Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament 
criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els 
escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un 
termini màxim de 30 dies. 
 
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca bloquejar 
la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en concret al 
Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1 de desembre els 
presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van 
iniciar una vaga de fam des de la presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta 
intencionada dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics. 
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Amb tots aquests motius i antecedents, el Grup Municipal d’ ERC-AM proposa d’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, 

Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam. 
 
SEGON.-  Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i 

empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment 
injustificada que  vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat . 

 
TERCER.-  Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos 

només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per 
endarrerir la seva posada en llibertat. 

 
QUART.-  Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona 

acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui 
injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.  

 
CINQUÈ.-  Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels 

motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar 
accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica. 

 
SISÈ.-  Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per 

tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves 
reivindicacions legítimes. 

 
SETÈ.-  Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc 

democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de 
l’Estat. 

 
VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, 

l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són 
perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-
se en el dret a decidir, internacionalment reconegut. 

 
NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, 

al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de 
Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, davant les circumstàncies d’avui en que els 
presos polítics han abandonat la vaga de fam, han considerat retirar la moció. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que els sembla el més lògic i que se’n alegren de que hagin 
posat fi a aquesta situació límit, que respecten,  però pensen que no hi ha cap causa política 
que valgui jugar-s’hi la salut i la vida.  
 
S’acorda retirar la moció. 
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1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M I MV-E , PER INSTAR 
AL COMPROMÍS DE LES REGIDORES I REGIDORS DE L’AJUNT AMENT 
VACARISSES DE CONTRACTAR EL SERVEI QUE REALITZI UNA  VALORACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL I DE RESPECTAR EL RESULTAT DE LA M ATEIXA.  

 
El 28 de juny de 2018 va contractar amb l’empresa de consultoria especialitzada Consultors de 
Gestió Pública l’elaboració d’un “Anàlisi i diagnosi del sistema de recursos humans i d’una sèrie 
de propostes de millora organitzativa”, que actualment es troba en tràmit. 
 
El propòsit d’aquest estudi  és analitzar l’estructura organitzativa municipal i de llocs de treball 
per tal de modernitzar l’organització i la gestió del personal, millorant l’eficiència dels nostres 
recursos, i aconseguint una organització més eficient i eficaç, tot mitjançant l’elaboració d’un 
organigrama nou que millori i reestructuri l’actual, donant lloc una millora en l’atenció a les 
usuàries i usuaris i uns serveis municipals més eficients i eficaços. 
 
Un cop finalitzada la diagnosi de la organització municipal és possible que es derivin una sèrie 
d’accions, amb canvis en matèria de personal fent necessària redistribució en les tasques, 
augment i/o de la responsabilitat en determinats llocs. 
 
El que es pretén amb aquest acord buscar les màximes garanties per assegurar la continuïtat 
del projecte iniciat  i que els canvis que puguin esdevenir a nivell de personal quedin avalats 
per una valoració de llocs de treball, fonamental per garantir el recolzament dels treballadors en 
els canvis que pugui resultar del projecte. 
 
És per tot això que, en la reunió de Mesa Negociadora de data 13 de juny de 2018, es va 
arribar a un acord amb els sindicats que es transcriu literalment:” Buscar les màximes garanties 
de l’execució de la valoració de llocs amb el recolzament de la resta de forces de govern”, i el 
motiu pel qual es presenta aquesta moció. 
 
Aquest acord té l’objectiu de que totes les regidores i regidors que conformen aquest Ple 
apostin continuar amb el procés d’implementació de millores organitzatives, materialitzant, un 
cop finalitzat l’anàlisi i diagnosi, la contractació del servei que realitzi la valoració de llocs de 
treball amb la màxima transparència i objectivitat, junt amb el compromís de respectar el seu 
resultat i de pactar amb els representants dels treballadors el marc temporal de la seva 
aplicació. 
 
Els Grups Municipals d’ ERC-AM i MV-E de l’Ajuntament de Vacarisses proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Instar a tots els grups polítics que formen part del Ple de l’Ajuntament de 

Vacarisses a continuar amb del procés de millora dels serveis municipal que s’ha 
iniciat, contractant el servei de valoració de llocs de treball, un cop finalitzat l’anàlisi 
i diagnosi del sistema de recursos humans i de millora organitzativa. 

 
SEGON.-  Instar a tots els grups polítics que formen part del Ple de l’Ajuntament de 

Vacarisses a respectar el resultat que es derivi de la valoració de llocs de treball 
que presenti la empresa contractada i es comprometi a implementar-lo pactant amb 
els amb els representants dels treballadors el marc temporal i les condicions per 
fer-ho. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la Junta de Personal i als representants dels 

treballadors laborals de l’Ajuntament de Vacarisses. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que es tracta d’una moció que presenten d’acord amb 
el Comitè de Treballadors, i a continuació llegeix els acords que clarifiquen la moció. 
 
Intervé la Sra. Sánchez per dir que el seu partit també vol adherir-se a la moció. 
El Sr. Serna explica que els grups de l’oposició van mantenir una reunió amb el Comitè i, per 
descomptat ,no estan en contra d’una valoració de llocs de treball, però en aquella reunió es va 
posar sobre la taula que el compromís pràcticament era a cegues, doncs no tenien cap 
informació de com seria l’avaluació ni de com acabaria. Segueix dient que l’encapçalament de 
la moció no els agrada, doncs per ells faltaria que es posés que els grups que governin en el 
moment de la valoració tinguin en compte que la valoració proposi una millora lineal per a tots 
els treballadors. 
 
El Sr. Alcalde respon que això ho ha de dir la mateixa valoració, i precisament és per això que 
es fa, doncs les millores lineals ells ja les saben fer, però el que volen és que sigui una 
empresa externa qui ho decideixi i no ells que no hi estan capacitats. 
 
El Sr. Serna diu que ells tampoc estan capacitats per aprovar una moció que diu que han de 
respectar el resultat de la mateixa sense saber aquest resultat, que pot ser que no els agradi. 
 
El Sr. Alcalde diu que està en el seu dret de votar-hi en contra. 
 
El Sr. Serna pregunta al Sr. Alcalde què farà ell en el cas que no li agradi el resultat. 
 
El Sr. Alcalde respon que a ell segur que li agrada, i el que es podran plantejar serà la manera 
d’implementar-lo,  i qui governi decidirà en quants anys es fa, però en la valoració en sí creu 
que hi han d’estar d’acord. 
 
El Sr. Serna diu que en el cas que hi hagi treballadors que no hi estiguin d’acord què faran. 
 
El Sr. Alcalde respon que evidentment que hi haurà treballadors als que no els agradarà , però 
també n’hi ha que no els agrada la seva situació actual.... Torna a dir que una empresa externa 
valorarà cadascun dels llocs de treball i posarà damunt la taula unes condicions que l’equip de 
govern haurà d’acceptar i, encara que no es puguin implementar totes el primer any, es podran 
fer en dos o en tres. Diu que bàsicament es tracta de la voluntat de respectar aquesta valoració 
i millora necessària , governi qui governi. 
 
El Sr. Serna diu que ells també creuen que és molt necessària una valoració,  però es poden 
trobar que, qui governi, no la vulgui implementar i la deixi al calaix. 
 
El Sr. Alcalde diu que precisament el sentit de la moció va per aquí, el compromís dels que ara 
estan aquí de que si governen el proper mandat tiraran endavant aquesta valoració dels llocs 
de treball. 
 
El Sr. Serna torna a dir que de totes maneres es podria quedar a un calaix,  i li demanen que 
s’afegeixi que es tirarà endavant sempre que sigui una millora general, sinó és així ho hauran 
de valorar. 
 
El Sr. Alcalde diu que això contradiu el sentit de la proposta,  doncs és una empresa externa 
qui valorarà lloc per lloc i els dirà el que creuen. Afegeix que, precisament, les millores no han 
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de ser lineals,  perquè hi ha gent que segurament ja cobra el que ha de cobrar i gent que no, 
per tant no pot ser lineal, mai pot ser lineal una valoració dels llocs de treball. 
 
El Sr. Serna li recorda que a la última valoració que es va fer a tothom no li va sortir bé. 
 
El Sr. Alcalde diu que és normal. 
 
El Sr. Serna diu que no és normal,  doncs si estigués tan clar la gent estaria contenta. 
 
El Sr. Alcalde diu que li sembla que estan barrejant coses. 
 
El Sr. Serna diu que estan posant sobre de la taula el que va passar fa uns anys,  i aixó s’ha 
d’evitar aquest vegada. 
 
El Sr. Alcalde explica que, per exemple,  si donat el cas un treballador cobra 2.000 € i un altre 
per fer la mateixa feina en cobra 1.700, si s’apliqués una millora lineal o general com diu el Sr. 
Serna un acabaria cobrant 2.200 i l’altre 1.900 €,  per exemple i, per tant, tornarien a estar 
igual. En canvi,  la valoració del treball potser diu que el que en cobra 2.000 € s’ha de quedar 
igual i el que en cobra 1.700 € ha de pujar a 2.000 €. 
 
El Sr. Serna diu que és això o bé votar-la a cegues surti com surti. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que creu que entén el que vol dir el Sr. Serna, però aclareix que la 
voluntat de la moció és que els que estan allà adquireixin el compromís de continuar el que ara 
s’ha iniciat, l’anàlisi i diagnosi del sistema de recursos humans i una sèrie de propostes de 
millora organitzativa i una segona fase de valoració dels llocs de treball. 
Explica que aquest plantejament ve precisament perquè, tal com va explicar la Sra. Sánchez, a 
una comissió es va fer una millora organitzativa no fa tant però va ser parcial i, a part de la 
modificació de catàleg, no va donar resposta als diferents departaments de l’ajuntament. 
Per acabar diu que personalment el seu ànim en aquest procés és que beneficiï i sigui realment 
una millora per la totalitat de treballadors, però no una millora lineal, i que la totalitat dels 
treballadors puguin sentir que el seu treball ha estat valorat adequadament. 
 
EL Sr. Serna diu que s’obliden del “lineal”,  però que consti que és una millora. 
 
La Sra. Fuster diu que això ja consta,  que es tracta d’un procés de millora. 
 
El Sr. Serna diu que no ho veu, i que el que ell demana és que es posi “sempre que sigui una 
millora”. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta on ho vol posar. 
 
El Sr. Serna diu que a l’enunciat i que quedi d’aquesta manera “respectar l’enunciat sempre 
que sigui una millora”. Explica que si el que l’equip de govern demana és que es respecti el 
resultat de la valoració sense saber quin serà, ell vol que s’especifiqui que ha de ser una 
millora, i d’aquesta manera es quedaran tranquils i hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que creu que hi ha un problema de concepte, doncs per una 
banda entenen la moció des del punt de vista dels treballadors, que el que volen és que governi 
qui governi hi hagi un compromís formal de que el resultat de la valoració s’implementi , sense 
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comprometre a res més, perquè diu “respectar el resultat que es derivi de la valoració de llocs 
de treball que presenti la empresa contractada i es comprometi a implementar-lo pactant amb 
els amb els representants dels treballadors el marc temporal i les condicions per fer-ho”, el que 
no vol dir que ho hagis d’implementar en un any,  sinó que per un tema econòmic es pot fer en 
tres o cinc. 
Per altra banda diu que, a la reunió que els van convocar,  ja en van parlar de que no es tracta 
d’un tema del que es pugui opinar, doncs et pot agradar més o menys però, com que és una 
feina tècnica que la fan professionals que no tenen cap intencionalitat que la de fer bé la seva 
feina, que és fer un quadre organitzatiu amb uns llocs de treball ben definits i comprovar 
persona per persona si el seu lloc de treball està ben retribuït , si té les tasques i funcions que 
ha de tenir, com s’han de distribuir i,  això en realitat es fa per tothom, però això que diu el Sr. 
Serna de que si tothom no està content.....,  és evident que tothom no queda content després 
d’una valoració. Afegeix que els que ja n’han fet més d’una ja saben el que passa, doncs a 
vegades el treballador es fa unes expectatives, creient que està mal retribuït, quan en realitat 
ho està bé,  i altres és al contrari, i això ho ha de fer algú que hi entengui, una empresa 
especialitzada i no un criteri polític, que ja havia passat a l’ajuntament, fer millores retributives a 
treballadors sense tenir una visió global d’ajuntament,  i això és el que ara demanen els 
treballadors amb molt bon criteri.  
Per acabar diu que ells li donen suport i,  com ja van comentar a la reunió,  el que els sap greu 
és que, quan ells estaven a govern,  ja es van invertir uns recursos en fer una valoració parcial i 
per tant han perdut temps, diners i energies, perquè s’hagués hagut de fer una valoració total. 
Pel que fa al resultat de la valoració diu que ningú pot dir que no l’acatarà, doncs és un resultat 
tècnic, i els primers que l’acataran son els treballadors, els agradi o no, i per tant creu que no hi 
ha d’haver cap problema en manifestar que això anirà endavant 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui agraeix a la Sra. Sánchez la seva explicació i li diu 
que és veritat que ja s’ha fet més d’una valoració de llocs de treball i per això parla del que 
parla, doncs si en el seu moment, quan es va fer la valoració s’hagués mirat que fos per 
millorar i la millora hagués estat adequada  ara, només set anys després, no s’hauria de fer una 
altra valoració, doncs no estarien en la situació que estan amb els treballadors rebotats 
intentant que signem un document que potser no poden arribar ni a posar a sobre de la taula, 
perquè potser no hi seran per fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde diu que a una valoració dels llocs de treball no es valora només el sou, sinó que 
implica altres coses. 
 
El Sr. Serna respon que això ja ho sap, que també implica que cadascú faci les tasques que ha 
de fer, que ell en va aprendre molt els quatre anys que va fer de regidor, i és per això que 
demana que s’implementi sempre que sigui una millora, doncs sap de que parla i sap el que ha 
passat anys enrere. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que entén al Sr. Serna, doncs no totes les valoracions dels 
llocs de treball que s’han fet les ha fet l’ajuntament,  sinó que sempre s’han encarregat a 
empreses privades, la ultima la va fer la Diputació. Per una banda diu que no entén ni el títol de 
la moció ni els acords, doncs diuen coses diferents, doncs el títol fa referència als regidors i els 
acords als grups polítics. A més hi ha regidors, com per exemple les senyores Sánchez i Ríos,  
que ja no hi seran perquè no es tornen a presentar. Per altra banda diu que a qualsevol 
valoració hi ha gent que guanya i gent que perd,  i no tothom està sempre d’acord.  
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Per acabar diu que està d’acord amb que es faci una valoració, però li agradaria saber com 
s’aplicarà,  doncs es troben amb un full en blanc i no ho veu clar. Diu que amb l’anterior 
valoració de la Diputació alguns treballadors no van quedar contents. 
 
El Sr. Alcalde diu que ara n’hi ha molts de treballadors que no estan contents, i només 
demanen un compromís dels que estan aquí, deixant de banda si son regidors que hi seran o 
no, de que la valoració s’acabarà fent i, després, implementar-la pactant amb els representants. 
Torna a dir que es evident que tothom no hi guanya, però és exactament el mateix que està 
passant ara.  
 
El Sr. Boada diu que han tingut 4 anys per fer la valoració i no l’han fet,  i ara els demanen a 
ells el compromís,  quan no saben ni si hi seran. 
 
El Sr. Alcalde diu que precisament la gràcia està en el compromís. 
 
El Sr. Boada diu que és el mateix cas que el compromís del Ventaiol, no serveix de res. 
 
El Sr. Alcalde diu que el compromís d’ERC amb això hi és, tant si hi és ell com si no, doncs el 
compromís és d’un grup polític i no personal. 
 
El Sr. Boada diu que ell fins que no vegi la valoració no la poden aprovar i ,per tant , 
s’abstenen.  
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que el resultat de la valoració sortirà després de les 
eleccions,  i per tant el compromís no tindrà cap mena de validesa,  doncs no saben el resultat 
de les eleccions, i amb els partits nous que es presentin pot canviar molt l’estructura. Afegeix 
que aquest compromís s’hauria de prendre quan hi hagi el nou consistori i el resultat d’aquesta 
valoració,  perquè ara és fer contents els treballadors,  però amb el resultat de les eleccions es 
poden trobar també que U.I.P.V. ja no hi estigui representat, per exemple. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells potser no hi seran, però el seu compromís com a partit quedarà, no 
es mouran. 
 
La Sra. Sánchez diu que el compromís no és personal, és polític  i ,evidentment, si ells no hi 
son , hi haurà altres representants del PSC a l’ajuntament i que esperen que siguin molts, i no 
creu que mai fessin enrere un acord d’aquest tipus. Per altra banda diu que no se li acut que 
cap polític arribi a un govern amb una valoració de llocs de treball tècnica, agradi o no, i no 
l’apliqui, havent invertit uns recursos i diners i havent estat tots els treballadors d’acord en que 
es faci una valoració de tota l’estructura. Torna a dir que les valoracions dels llocs de treball 
sempre aixequen expectatives i sempre passa que hi ha gent més ben parada i altres que no, 
però a pitjor no es va mai, doncs quan ja hi ha condicions econòmiques no es poden fer enrere. 
 
Es sotmet a votació amb l’esmena proposada pel Sr. Serna, en el sentit d’incorporar al segon 
acord l’expressió  “sempre que suposi una millora “, amb aquest 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 ha.  
 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
 
3.1.-  DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CE LEBRADES PER LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL ELS DIES 26 DE NOVEMBRE DE 2018 I E L 3 I 11 DE 
DESEMBRE DE 2018.  

 
 
          Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern 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 427/2018, de 23/11/2018, al 446/2018, de 
13/12/2018), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 42/2018, de 27/11/2018, al 43/2018, de 
28/11/2018), (Serveis Municipals, el 52/2018, de 17/12/2018), (Sanitat i Consum, el 
44/2018, de 28/11/2018),  (Urbanisme, del 72/2018, de 30/11/2018, al 77/2018, de 
13/12/2018), (Esports, el 27/2018, de 5/12/2018), (Educació, del 40/2018, de 26/11/2018, 
al 41/2018, de 10/12/2018), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 78/2018, de 
30/11/2018, al 84/2018, de 11/12/2018), (Cultura, Festes i Patrimoni, del 52/2018, de 
22/11/2018, al 57/2018, de 12/12/2018). 

 
 
         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 A LA DIRECCIÓ GENER AL DE POLÍTICA 
FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLI MENT DE LA LLEI 
15/2010, RELATIU AL TERCER 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, 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 
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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 
del Ministeri d’ Hisenda 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 3er 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 PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, per primera vegada després molts anys, la taxa 
d’atur a Vacarisses es torna a situar a la mitjana del Vallès Occidental, amb un 11,2 %. 
 
Per altra banda explica que els ha arribat la resposta a la sol·licitud de les plaques indicatives 
del terme municipal, en la qual els diuen que no les posaran doncs “els senyals de municipis i 
disseminats estan destinats a municipis on no hi ha definit un nucli principal i estan formats per 
petits nuclis situats  al costat de la carretera”. 
 
Intervé el Sr. Garrido qui diu que a d’altres comarques les hi posen, i que sempre que el Sr. 
Alcalde demana alguna cosa li diuen que no. 
 
El Sr. Alcalde respon que els han dit que no les posaran i que la propera vegada hi haurà 
d’anar amb el Sr. Garrido. 
 
El Sr. Garrido diu que no hi troba cap sentit, doncs a d’altres comarques com el Baix Llobregat 
sí que hi ha aquestes senyals. 
 
El Sr. Alcalde diu que si vol ho tornarà a demanar. 
 
Per acabar diu que en el pressupost de la Diputació d’enguany, en un apartat d’annexes , han 
destinat 150.000 € a Vacarisses per varies reivindicacions que havien anat fent com les bigues 
del Castell, el policarbonat del pavelló, uns 50.000 € destinats a l’asfalt al Ventaiol, i uns diners 
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pels vestidors del camp de futbol. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui comenta que no hi va ser en el darrer ple i tenia una resposta 
pendent de fer-li al Sr. Gibert. Pel que fa a la valoració que fan els comerciants de l’illa de 
vianants diu que depèn del mateix comerciant, n’hi ha que diuen que els ha anat bé i n’hi ha 
que diuen que els ha anat pitjor. Pel que fa a la repercussió econòmica diu que ells no tenen 
els mitjans per fer aquest estudi, no tenen cap tècnic específic de comerç, però que podrien 
demanar a la Diputació o al Consell Comarcal si els podrien fer alguna cosa més concreta, que 
no ho acostumen a fer. Explica que ells van demanar una diagnosi de comerç que es va 
orientar a impulsar l’Associació de Comerciants perquè el que es veia es que s’estava fent com 
molt paternalisme i que l’Associació de Comerciants havia d’arrencar i funcionar tota sola,  i és 
el que estan aconseguint , que no depenguin tant de l’ajuntament, tot i que estiguin al seu 
costat. Per altra banda diu que es molt difícil valorar un aspecte lligat al comerç quan hi ha 
molts inputs que afecten a aquests comerços, com la venda on-line i d’altres. Comenta que té 
dos estudis que els pot fer arribar si volen,  un del comerç a nivell de Catalunya i un altre del 
Vallès Occidental, estudis que diuen que el comerç minorista el 2017 va repuntar una mica a 
excepció de les àrees d’alimentació i parament de la llar, àrees que han disminuït en 
percentatges de venda. 
Afegeix que pot intentar parlar amb Diputació per a que facin un estudi més específic, però 
també han de tenir en compte que encara no fa un any sencer de l’illa de vianants,  i que a més 
es necessitarien estudis previs de tot el funcionament econòmic dels comerços abans de la 
zona de vianants per poder comparar, a més de que hi ha comerços que han tancat i d’altres 
que obriran, algun que ha tancat la botiga física però està venent on-line ... 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que un dels motius de l’illa de vianants era promoure el comerç i és 
per això que volien saber quina repercussió ha tingut l’illa en els comerços, si en més vendes o 
al contrari. Afegeix que també voldrien una valoració política com a impulsors de l’illa de 
vianants. 
 
La Sra. Serra diu que la valoració política que pot fer ella és positiva però no és ella qui l’ha de 
fer sinó que han de ser els comerços, doncs n’hi ha que diran que els hi està bé i que els ha 
funcionant la zona de vianant i d’altres que diran no, el que és impossible és determinar si és 
per la zona de vianants, si és pel comerç o per aquesta influència global de la que en parlaven. 
El Sr. Gibert pregunta si saben quin percentatge estan satisfets i quin no. 
 
La Sra. Serra diu que ja li prepararà els percentatges. 
 
Intervé el Sr. Serna qui agraeix al Sr. Salamé el canvi del lateral de la parada de bus del carrer 
Font de la Mercè. 
 
El Sr. Salamé respon que no ha estat cosa seva. 
 
El Sr. Serna diu que ja li havia estranyat doncs fa temps que demana altres coses, com que es 
netegi la vorera de la carretera d’Olesa, i no hi ha manera de que ho facin, per tant li demana si 
podria fer-la netejar abans de que acabi la legislatura. 
 
Adreçant-se al Sr. Casas li pregunta si té novetats en relació al camp de futbol i al projecte de 
La Creu. 
 
El Sr. Alcalde diu que a l’anterior ple van dir que el projecte encara estava a Diputació i segueix 
estant allà, un cop el retornin validat seran els primers en saber-ho. 
 
El Sr. Serna pregunta també si hi ha alguna novetat del Ventaiol. 
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El Sr. Alcalde li pregunta respecte a què vol saber si hi ha novetats. 
 
El Sr. Serna diu que una novetat pot ser que s’hagi tirat endavant o estigui al mateix lloc on 
estava des de les ultimes informacions que ells tenen, diu que es refereix al projecte 
d’urbanització. 
 
Per altra banda pregunta per l’onada de robatoris que hi ha i si en saben alguna cosa més per 
poder explicar als veïns. 
 
El Sr. Alcalde explica que en les darreres setmanes hi ha denúncies de 4 robatoris a 
Torreblanca II, i pot ser que n’hi hagi hagut algun altre, però que s’hagi denunciat directament a 
Mossos i encara no els hagin informat. Segueix dient que estan en contacte amb altres 
ajuntaments com Matadepera, Sant Cugat, Barberà, Cerdanyola.... que estan patint una onada 
amb molts més robatoris que aquí, del mateix estil, entren cap a les sis o les set de la tarda i, 
evidentment, tant Mossos com Policia Local hi estan treballant i també han demanat als veïns 
que, si veuen alguna cosa estranya, es posin en contacte amb la Policia. 
Afegeix que la setmana passada van estar parlant amb el President de Torreblanca II i li van 
traslladar tota la informació que disposaven al respecte. 
Segueix explicant que s’ha obert un debat per si cal posar més Policia o no però, per exemple, 
Matadepera que té un terç del nostre territori, té 24 policies, té càmeres que discriminen 
matricules i sempre ha estat el paradigma de la seguretat però, com saben, tot això se n’ha 
anat en orris perquè s’està entrant pel bosc, no en cotxes, i han tingut en les darreres setmanes 
molts més robatoris que nosaltres.  
Explica que estan pendents de la memòria de l’any passat ,però Vacarisses ha estat dels llocs 
on n’hi ha hagut menys robatoris de tota la comarca segons dades de la Policia, i que es 
segueixen fent controls dissuasius de la Policia conjuntament amb els Mossos, i també la 
Policia Local en solitari. 
 
El Sr. Boada pregunta si tots els robatoris han estat a la mateixa zona. 
 
El Sr. Alcalde respon que els de les dues últimes setmanes sí, a Torreblanca II i Carena Llarga. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui en relació al camp de futbol diu que les obres ja s’han iniciat i 
en breu el recurs de reposició que va presentar una de les empreses quedarà resolt per poder 
procedir a la continuació de les obres. 
Pel que fa al projecte de La Creu, com ha dit el Sr. Alcalde ,encara estan pendents de la 
Diputació, de les modificacions que han de presentra els redactors del projecte. 
En relació al Ventaiol diu que han d’acabar de lligar el projecte d’urbanització i reparcel·lació, 
però en breu signaran el projecte definitiu amb les empreses que corresponguin. 
 
Intervé el Sr. Garrido qui pregunta si s’ha restaurat el servei ferroviari de Renfe. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, que des de el dia 22 les dues vies estaran en funcionament, però 
amb reducció de velocitat. 
La Sra. Serra aclareix que el dia 22 es restableix el servei a la via que fins ara no funcionava, 
amb una limitació de la velocitat de 30 quilometres per hora i, a partir del 24, si no hi ha cap 
novetat , es restablirà amb total normalitat. 
 
El Sr. Garrido pregunta per quin motiu s’ha posat el límit de velocitat per aquests dos dies. 
 
La Sra. Serra respon que suposa que és per provar la via. 
 
La Sra. Sánchez diu que elles no tenen preguntes i que només volen desitjar bones festes a 
tothom. 
 
El Sr. Serna per acabar diu que també desitgen bones festes a tothom. 
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Pren la paraula el Sr. Gibert qui, en relació a les tanques del carrer Pau Casals, pregunta si 
l’ajuntament té previst donar claus als veïns per accedir a les seves vivendes. 
 
El Sr. Alcalde respon que els dos veïns que hi tenen un garatge saben que hi han d’accedir per 
baix, perquè el carrer Pau Casals és de sentit prohibit des de la plaça cap al forn.  
 
El Sr. Gibert pregunta per quin motiu no es donarà claus als veïns,  perquè hi pot haver algun 
veí que li vagi millor entrar-hi per dalt per qüestions d’entrada del vehicle. 
 
El Sr. Alcalde respon que no es té previst. 
 
El Sr. Gibert pregunta al Sr. Casas si saben quines sancions es posaran a l’empresa per 
l’incompliment de terminis. 
 
El Sr. Casas respon que els imports s’estan acabant de valorar amb els arquitectes i que demà 
tenen una reunió i suposa que ja tindrà més dades. 
 
El Sr. Gibert pregunta per les façanes que estan inacabades. 
 
El Sr. Casas diu que a la reunió de demà també s’ha de tractar aquest tema. 
 
Per altra banda el Sr. Gibert pregunta per la pista de pàddel, doncs no se’n va parlar en el ple 
del pressupost i no entenen per quin motiu s’han de gastar 40.000 € en unes pistes de pàdel, 
també pregunten on es faran. 
 
El Sr. Alcalde respon que el motiu és perquè la gent hi pugui jugar. 
 
El Sr. Gibert pregunta si és que hi ha molta demanda. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, que la demanda és elevada. Explica que volen aconseguir que el 
pavelló i el camp de futbol siguin el punt neuràlgic de l’esport a Vacarisses, és per aquest motiu 
que s’estan fent totes les millores, i per ara s’ha passat de tenir 150 nens usuaris del pavelló a  
tenir-ne més de 350 nens en diferents esports. 
Diu que des del primer moment de la legislatura els van dir que si s’acabava fent el camp de 
gespa hi havia un espai entre el camp de gespa i els vestidors per posar-hi dues pistes de 
pàdel, que és una de les demandes que tenen a nivell esportiu. Explica que els 40.000 € no 
son només per les dues pistes, sinó que s’ha de fer una escullera al talús, tal com ve 
especificat al pressupost. 
 
El Sr. Gibert diu que a ells els sembla una bestiesa que l’ajuntament es gasti 40.000 € en unes 
pistes de pàdel. 
 
El Sr. Alcalde li torna a dir que la meitat dels 40.000€ se’n van amb l’escullera, la paret... 
 
El Sr. Gibert diu que el projecte sencer son 40.000€, el que li sembla una barbaritat, quan 
encara tenen urbanitzacions sense clavegueres i, a més, en el darrer any de legislatura,el que 
denota una electoralisme total i absolut, el mateix que ells els van criticar. Segueix dient que 
aquests diners els podien haver invertit allà on calen, com per exemple al Ventaiol, i que els 
veïns com a mínim puguin circular amb els seus vehicles en condicions, doncs la partida del 
Ventaiol pràcticament ha crescut en 5.000 €. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ha explicat que estaven pendents d’aquests 50.000 € de la Diputació, 
més el conveni que es va signar amb la planta d’asfalts pels 1.000 m² d’asfalt que es 
comprometen en anar-los posant cada any al Ventaiol, el que acabaran essent 60.000 € en 
asfalt cap al Ventaiol, que no estan al pressupost, i per tant no li pot dir que no fan res. 
 
El Sr. Gibert diu que els sembla que hi ha altres prioritats al municipi que els 40.000 € del 



 19 

pàdel. 
 
El Sr. Alcalde comenta que els municipis es configuren per les polítiques que s’hi ha anat fent 
pels diferents equips de govern que hi ha hagut , els recorda que ells es van gastar 1.000.000 € 
en el pavelló, en el que s’hi han hagut de gastar 400.000 € més. 
 
El Sr. Gibert diu que ho van fer amb subvencions i no de les arques municipals.  
 
El Sr. Alcalde respon que eren subvencions que podien haver anat a un altre lloc i que està fent 
demagògia per 40.000€. 
 
El Sr. Gibert diu que segons el Sr. Alcalde ells sempre en fan de demagògia, però no recorda 
que quan ell estava a l’oposició també en va fer. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ell no n’acostuma a fer de demagògia. 
 
El Sr. Gibert diu que, a més, d’allò de fer-ho tot en el darrer any, el Sr. Alcalde n’ha après molt 
d’U.I.P.V,. que segons ell també ho feien. 
 
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Gibert que ells tenen el sentit patrimonial de l’ajuntament i els prenen 
per masovers, com si hi fossin de passada, però ells no hi estan de passada i, quan hi estan, 
fan coses. També li diu que U.I.P.V. van acumular romanent i es van gastar 800.000 € en 3 
mesos abans de les eleccions, en canvi ells han fet un pressupost, doncs suposa que hi tenen 
tot el dret i a més la llei els obliga, i en el pressupost hi han posat inversions, cosa que U.I.P.V. 
no havien fet en els darrers anys, i aquestes inversions les posen on consideren que les han de 
posar,  i no on li diguin ells. 
 
El Sr. Gibert diu que si els hagués demanat opinió  li haguessin fet alguna proposta. 
 
El Sr. Alcalde respon que, per altra banda, ha dit que han deixat de banda el Ventaiol i no es 
veritat, i ja li portarà el proper ple les inversions que s’hi han fet durant aquest mandat i les que 
va fer U.I.P.V. durant 20 anys. 
 
El Sr. Gibert diu que ell només sap que cada ple venen els representants de l’associació de 
veïns del Ventaiol a dir-li al Sr. Alcalde que és una vergonya tal com tenen el Ventaiol,  i que no 
els responen ni les instàncies que els fan. 
 
El Sr. Alcalde diu que els veïns que venen el que diuen és que és una vergonya com han tingut 
tots el Ventaiol en els darrers 30 anys, no només ells. Segueix dient que ara han fet el que 
havien de fer, el projecte de reparcel·lació del Ventaiol i el de La Creu, i estan treballant amb la 
Diputació i Generalitat per fer les quatre urbanitzacions petites que queden, sense els 
col·lectors i amb una depuradora. 
 
El Sr. Boada diu que tot això quan ho vegin ja ho diran, perquè de moment no han vist res, 
doncs de la primera urgència de la legislatura que era l’aigua encara no han començat, ni les 
obres del pou , perquè s’està licitant ara. 
 
Intervé la Sra. Sánchez per dir que U.I.P.V. també hi tenen alguna responsabilitat. 
 
El Sr. Gibert diu que l’oposició no els ha de dir res a ells, perquè no governen. 
 
El Sr. Alcalde li diu que hi tenen tot el dret, doncs això és un debat polític, i si hi ha divergències 
entre diferents grups s’ha de dir,  o potser l’ha de fer callar perquè no li agrada el que diu. 
 
El Sr. Gibert diu que és el que fa amb ells, fer-los callar quan no li agrada el que diuen. 
 
Per altra banda el Sr. Gibert diu que demà hi ha una vaga convocada de dues hores i , com 
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que a l’ajuntament hi ha via lliure per a que els treballadors puguin fer-ne,  pregunta si hi haurà 
serveis mínims. 
 
El Sr. Alcalde respon que es tracta d’una vaga general i per tant hi haurà serveis mínims. 
 
El Sr. Gibert diu que ho pregunta perquè darrerament han vist que l’ajuntament es tanca dies 
sencers. 
 
El Sr. Alcalde explica que els treballadors ,per conveni, tenen uns dies de festa, i un d’aquests 
dies va ser el 8 de desembre,  que es va passar al dia 7 i per això es va tancar. 
 
El Sr. Gibert diu que hi ha hagut algun altre dia, que ara no recorda, i que si no es un festiu 
marcat l’ajuntament no pot tancar, sempre hi ha d’haver uns serveis mínims, sense parlar de 
vaga. 
El Sr. Alcalde explica que els dies 24 i 31 de desembre es tanca com sempre s’ha fet per 
conveni, però el dia 8 ,que era festiu i queia en dissabte, es va traslladar a divendres tal com 
diu el conveni,  i demana al Sr. Gibert que vigili d’on treu la informació. 
 
El Sr. Gibert pregunta al Sr. Alcalde quina repercussió tindrà l’aturada del dia 21 a Vacarisses, 
si  per exemple tallaran la C-58. 
 
El Sr. Alcalde respon que no en sap res. 
 
El Sr. Gibert li diu que com a alcalde hauria de saber si la carretera que fa servir la gent de 
Vacarisses estarà tallada, però com que no ho sap, la gent es troba que no saben si demà 
podran anar a treballar o no. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta si això que diu ho està dient de debò, doncs és una tonteria perquè 
ells, com a ajuntament, no en tallaran de carreteres, i no saben si ho faran els CDR, l’ANC o 
Omnium. 
 
El Sr. Gibert li diu que ells estan molt a prop dels CDR i, per tant, haurien de saber-ho, i torna a 
preguntar al Sr. Masana si com a alcalde de Vacarisses no els sap dir si demà la gent de 
Vacarisses tindrà problemes per sortir del municipi. 
 
El Sr. Alcalde respon que no ho sap, i que li sembla molt estrany que li pregunti a ell si sap que 
faran els CDR, uns grups que no estan legalitzats. 
 
El Sr. Gibert diu que no és això el que ha dit, sinó que preguntava si al Sr. Alcalde, com a 
màxima autoritat, li ha arribat informació de la Generalitat. 
 
El Sr. Alcalde li respon si realment creu que han rebut un comunicat de la Generalitat que digui 
on es tallaran les carreteres.  
 
El Sr. Gibert diu que és evident que haurien de rebre’l, doncs demà es paralitza mig Catalunya i 
resulta que la Generalitat no sap res. 
 
El Sr. Alcalde diu que el que hi ha convocat oficialment i del que els han informat és una vaga 
general de dues hores per la Intersindical que concentra la gent a l’Estació de França a les 
onze, i a les sis de la tarda hi ha una convocatòria oficial de diferents moviments socials i partits 
polítics als Jardinets de Gràcia per protestar contra el Consell de Ministres que es farà a 
Barcelona. 
 
El Sr. Gibert respon que, si és així, demà els que s’ho trobin ja s’espavilaran. 
 
El Sr. Casas li pregunta al Sr. Gibert si ell ho sap si tallaran la C-58, doncs en aquest cas 
també els podria informar. 
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El Sr. Gibert diu que el que ell sap és el que sent pels mitjans de comunicació, i per això els ho 
pregunta a ells. 
 
El Sr. Casas li torna a preguntar si ell ho sap si la tallaran. 
 
El Sr. Boada respon que sí. 
 
El sr. Casas diu que haurien de passar-los també aquesta informació. 
 
El Sr. Alcalde diu que li sembla una absurditat que li pregunti això, doncs les administracions es 
regeixen per canals i convocatòries oficials, i que ell no en sap res dels CDR , només que n’hi 
ha a Terrassa, a Manresa, a Vacarisses.... 
 
El Sr. Gibert li torna a preguntar si ell no té coneixement de si els CDR de Vacarisses faran 
algun tall dins del municipi. 
 
El Sr. Alcalde respon que no i que corren moltes informacions.   
 
El Sr. Gibert diu que el que ells volien era saber per part de la màxima autoritat si hi hauria 
algun tall a Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ha dit quines son les convocatòries oficials, i que si parla pel seu partit 
i pels presos polítics diu que avui han fet un article que espera que l’hagin llegit en el qual 
s’insta a la mobilització pacífica i tranquil·la , com sempre ha fet aquest poble. 
 
El Sr. Gibert diu que li sembla perfecte  però que,  de cara al proper ple, si demà es talla la 
carretera a Vacarisses ja en parlaran. 
 
La Sra. Sánchez pregunta si serà culpa de l’alcalde. 
 
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Gibert que hauria de saber quan parar, doncs amb aquest tema ja 
s’ha equivocat des de el principi i ara ja no ho arreglarà. 
 
El Sr. Gibert diu que tot el que diuen ells, per l’alcalde és equivocat. 
 
El Sr. Alcalde respon que tot no, però això en concret que està dient sí que és una equivocació 
per tot el que li ha explicat. 
 
El Sr. Boada, adreçant-se al Sr Casas, li diu que fa 4 anys que estan els puntals del carrer del 
Mirador amb unes varilles que surten al carrer i que, per tant, si mai passa alguna cosa ,ell en 
serà el responsable. 
 
El Sr. Alcalde li respon que fa 5 anys que hi son, doncs els van posar quan ell governava. 
 
El Sr. Boada diu que estava parlant amb el Sr. Casas i que ja es la segona vegada que informa 
d’això. 
 
El Sr. Casas diu que, per segona vegada, li respon que aquesta actuació ja s’ha començat a 
fer, i que una altra cosa és que no s’hagi acabat i quedi una part que no s’hagi tocat, però demà 
mateix passarà per allà per comprovar-ho. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Boada qui pregunta què ha passat al Mimó amb un comptador 
que ha posat l’ajuntament i ara al propietari li han posat una denuncia. 
 
La Sra. Fuster diu que sap que hi ha hagut algun problema elèctric amb les connexions, però 
no sap exactament amb què, per a això tenen els tècnics, però s’ha parlat amb la companyia i 
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amb l’arrendatari del restaurant i s’està fent un informe al respecte sobre el que ha succeït. 
 
El Sr. Boada pregunta si ho va fer l’ajuntament o no. 
 
La Sra. Fuster diu que ho desconeix i que això ho valorarà el gestor juntament amb la 
companyia elèctrica, i ja els diran alguna cosa quan ho sàpiguen. 
 
El Sr. Boada demana que els informin si ho va fer l’ajuntament o no i, en el cas que ho fes 
l’ajuntament,  saber qui va donar l’ordre de que es fes així. 
 
 
Essent les vint-i-una hores i vint 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 
 


