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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 28 
DE FEBRER DE 2019 
 
 
Vacarisses, 28 de febrer de 2019, 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 31 DE 

GENER DE 2019. 

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

 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
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1.2.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADA NA D’APROVACIÓ INICIAL 
DE LES BASES  ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAM ENT DE 
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, A ENTITA TS INSCRITES AL 
REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VAC ARISSES, ANY 2019.  

 
El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència 
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’ article  55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dita Ordenança al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 
de data 29 de maig de 2008. 

 
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques .En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 
179/1995 , de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals . El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a 
124.2 del  Decret 179/1995. 
 
Vist que el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i 
atorgament de subvencions ve establert a la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General 
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de 
les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25 
d’octubre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses, en l’àmbit de l’Àrea de Servei a les Persones i de l’Àrea de Serveis Territorials, 
destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, 
mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva,  per a l’any 2019,   el seu 
contingut  s’ajusta a l’establert als article 124.1 124.3 del Decret 179/1995 i article 26.4 de 
l’Ordenança general de subvencions. 

 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 20 
de febrer de 2019 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent  
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A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses,  les qual inclouen les clàusules 
particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Servei a les 
Persones i a l’Àrea de Serveis Territorials destinades a Entitats inscrites al Registre 
Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses,  per a l’any 2019,  mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva. 

 
SEGON.-  Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i el 

contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament , a l’eTauler i  al Portal de la 
Transparència,  pel termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense 
que es presenti cap al.legació o reclamació, esdevindran aprovades definitivament 
amb caràcter automàtic. 

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

del BOP. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui explica que es tracta de les mateixes bases que l’any passat, com ja 
van comentar a les comissions, i pregunta si algú té alguna cosa a dir. 
 
El Sr. Serna diu que no els agraden aquestes bases, entre d’altres coses perquè creen molts 
problemes a les urbanitzacions a l’hora d’emplenar-les i necessiten ajut de l’ajuntament, per 
tant hi tornaran a votar en contra. 
 
El Sr. Salamé respon que des de fa un parell d’anys han facilitat molt el tràmit, fins i tot es pot 
fer online, i en tot cas ells estan per donar suport en el que calgui. 
 
La Sra. Sánchez diu que precisament és farragós perquè es tracta d’un atorgament de diners 
públics, i que el que no podia ser era, sense cap regulació, donar diners i que no es 
justifiquessin, doncs la ciutadania es mereix que els diners públics entregats a entitats es 
justifiquin convenientment. Diu que hi votaran a favor. 
 
Per part d’U.I.P.V., el Sr. Boada diu que el Sr. Serna té raó, doncs abans eren adjudicacions 
directes, però això de que es donessin diners sense justificar, com ha dit la Sra. Sánchez, no 
és veritat. 
 
La Sra. Sánchez diu que en algun cas no s’havien justificat. 
 
El Sr. Boada diu que si això havia passat,  es reclamava. Segueix dient que si és cert que 
l’ajuntament els ajuda a omplir les fitxes està bé, doncs el teixit associatiu cada vegada costa 
més. 
 
 
El Sr. Salamé diu que han fet un formulari per omplir online. 
 
El Sr. Alcalde diu que està d’acord en que algunes associacions, tant de Vacarisses com 
d’arreu de Catalunya, no estan passant pels millors moments però, tal com deia la Sra. 
Sánchez, son diners públics. 
 
Intervé la Sra. Ríos qui diu que cada vegada s’exigeix més als ajuntaments per part del govern 
central en relació a les subvencions, es demanen més dades del que s’atorga,  fins i tot en 
l’àrea de Serveis Socials. 
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El Sr. Alcalde afegeix que des de Intervenció s’ha de passar de cada entitat quina subvenció es 
dona i com es justifica, doncs és un control que fa l’estat d’aquestes subvencions que de 
vegades s’havien donat alegrement. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 
 

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

A FAVOR   X X X X 

EN CONTRA X     

ABSTENCIONS         
 
 
 
 
1.3.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M I MV-E ,  PER ACUSAR 

L’ESTAT D’UTILITZAR LA JUSTÍCIA PER PERSEGUIR L’IND EPENDENTISME. 
 
El dia 12 de febrer comença el judici als presos polítics, un judici en què la justícia espanyola 
vulnera els drets fonamentals amb l’objectiu de “perseguir” l’independentisme. Estem davant 
d’un judici polític. L’estratègia de persecució judicial i política ha provocat una sistemàtica 
vulneració de drets humans i fonamentals bàsics.  
 
La incapacitat de l’Estat de resoldre des de la política una qüestió que és plenament política ha 
criminalitzat el dret de reunió, de manifestació i de la pròpia llibertat d’expressió, i el dret a la 
representació política dels acusats, ja que no se’ls ha permès exercir com a diputats ni 
participar en les campanyes electorals. La instrucció de la causa revela una falta de garanties 
d’imparcialitat i hi ha hagut una contaminació evident per la intervenció d’investigadors amb un 
clar biaix ideològic contrari als acusats. Pel que fa a les acusacions de rebel·lió, sedició i 
malversació, la defensa dels dirigents independentistes descriuen fets que constitueixen 
l’exercici de drets cívics fonamentals, malgrat que es vinculin irracionalment a delictes. 
 
Hi ha una causa general contra l’independentisme català, mantinguda i blindada enfront del 
legítim exercici de drets processals dels investigats i investigades. És inacceptable que 
persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia i les vies pacífiques 
d’actuació política siguin acusades de delictes com la rebel·lió, la sedició, la desobediència o la 
malversació. A l’escrit d’acusació presentat contra els legítims representants del poble de 
Catalunya, els líders de la societat civil i comandaments policials, la Fiscalia demana penes que 
sumen més de 200 anys de presó.  
 
Denunciem també la manca de condicions de defensa dels processats i processades en el 
judici a conseqüència de la condicions de preses i presos preventius de la majoria dels acusats. 
I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part de les persones encausades és 
una condemna avançada i absolutament injustificada que demostra que la causa està més 
inspirada per la venjança que pel sentit de justícia. 
 
La violència que volen atribuir al moviment independentista és una invenció, abans que 
independentistes són demòcrates i pacifistes. Perquè tots i totes els que vam viure el que va 
succeir l’octubre passat, sabem que l’única violència que hi va haver va ser la de la policia 
nacional i la guàrdia civil pegant a gent pacífica que únicament volia votar. De fet, la fiscalia 
criminaliza els més de dos milions de persones que l’1 d’octubre van defensar la democràcia 
amb el seu propi cos.  
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ ERC-AM i MV-E de l’Ajuntament de Vacarisses  
proposen d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Denunciar la instrumentalització política de la justícia que està duent a terme 

l’Estat, en el procés judicial contra els dirigents independentistes. 
 
SEGON.-  Manifestar que la judicialització de la política lluny d’oferir solucions, dificulta i 

bloqueja la situació política i social. Per aquest motius reclamem al als diferents 
poders de l’Estat espanyol respectar el poble de Catalunya, a les persones que 
l’integren, als seus drets individuals i col·lectius i les decisions que lliure i 
democràticament adoptin. 

 
TERCER.-  Exigir l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, 

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, i Joaquim 
Forn.  

 
QUART.-  Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i el Parlament de Catalunya. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, després de llegir el primer paràgraf de la part expositiva ,diu 
que creuen que hi ha una causa general contra l’independentisme, al qual se’l vol criminalitzar i 
atribuir la violència. Segueix dient que, com estan veient aquests dies tots els qui segueixen el 
judici , queda clarament demostrat que és una invenció, doncs el que s’està jutjant és a gent 
pacífica, demòcrates, que sí, van desafiar l’estat per poder decidir lliurement el nostre futur, 
però sempre des d’una vessant pacífica.  
Explica que ,amb aquesta moció, el que es vol és denunciar l’instrumentalització política de la 
justícia que està duent a terme l’estat en el procés judicial contra els dirigents independentistes, 
manifestar que la judicialització de la política, llunys d’oferir solucions, dificulta i bloqueja la 
situació política i social, així com exigir l’alliberament immediat de tots els presos i preses 
polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades. 
 
Intervé el Sr. Serna, qui diu que com ja saben estan a favor de que alliberin els presos i de que 
el dret a decidir ha d’estar per sobre de qualsevol altre cosa, però vol recordar que fa un parell 
o tres de plens ja va dir que aquestes mocions començaven a ser molt repetitives. Afegeix que 
encara que estiguin d’acord amb alguns dels acords, creuen que s’hauria de posar més èmfasi 
en altres coses que manquen al municipi, i no presentar moció rere moció a favor de 
l’independentisme com si Vacarisses només fos un municipi independentista. 
Per acabar diu que des del primer dia d’aquesta legislatura ha quedat claríssim que 
l’ajuntament està a favor de la independència i de l’alliberament dels presos, però hi ha coses 
molt més importants. 
 
El Sr. Alcalde respon que no té res a veure una cosa amb l’altra, i que el que deu ser repetitiu 
és llevar-se cada dia a la mateixa cel·la, durant un any, dos... i sense haver fet res. 
Afegeix que es pot seguir treballant per Vacarisses i treballar pel país, doncs una cosa no 
exclou l’altre. 
 
El Sr. Serna diu que ells pensen que la balança sempre està més cap al costat de la 
independència que no pas de Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta si li sap dir quantes mocions s’han presentat en aquests quatre anys 
de l’àmbit exclusiu de Vacarisses i quantes de l’àmbit nacional o estatal, europeu i, fins i tot, 
mundial. 
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El Sr. Serna respon que no ho té aquí però que està convençut de que s’han presentat més 
mocions en relació a la independència que amb Vacarisses,  i que pel proper ple farà una 
recopil.lació i ja li portarà. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja las buscarà ell mateix i que probablement estaran en un 80/10, 
unes 80 sobre Vacarisses i unes 10 sobre la resta, i en aquest ple mateix hi ha 3 mocions de 
les qual dues parlen de Vacarisses i una del que el Sr. Serna li diu independentisme. Comenta 
que poden agafar l’ordre del dia de tots els plens i comprovar que això que ha dit no és cert. 
 
El Sr. Serna li demana que li porti aquesta informació. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta al Sr. Serna si realment té la percepció de que en la part resolutòria 
dels plens de Vacarisses s’han presentat més mocions a favor de la independència que de 
Vacarisses. 
 
El Sr. Serna respon que sí, que n’està convençut i que ja ho demostraran. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que a ells no els molesten aquestes mocions, però tal 
com han vingut dient, malgrat estar d’acord amb algun dels continguts i sabent com ha 
funcionat el procés, confien que el judici sigui just, que han vist per una part  les acusacions 
molt dispars pel que fa a la fiscalia, els advocats de l’estat i l’acusació particular de VOX, i 
personalment creuen que no hi ha rebel·lió ni sedició, però també diuen que és tan equivocat 
pensar que hi ha delictes com la rebel·lió, la sedició i malversació,  com pensar que aquí no ha 
passat res i no hi ha hagut delictes, doncs segurament hi haurà sentència i veuran que passa. 
Per acabar diu que no hi votaran a favor, doncs just en aquest moment exigir l’alliberament dels 
presos no és el que toca, tot i que poden entendre que és un desig i el poden compartir, però 
entenen que el que ara toca és esperar un judici just, sabent tots els antecedents que els 
comparteixen. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui els recorda que, fa uns tres o quatre plens, igual que el Sr. Serna, ja els 
van dir que si tornaven a presentar mocions en la mateixa línia s’abstindrien, tenint en compte 
que el seu vot majoritari sempre ha estat favorable en defensa dels presos. Segueix dient que 
ara, en la fase de judici,  esperen i desitgen que en surtin absolts i es faci justícia. Per acabar 
demana a l’equip de govern que no presentin més mocions en aquest sentit perquè ja cansa, i 
pel que fa a aquesta moció s’abstenen, tot i que ja han demostrat i han dit que hi estan a favor. 
 
El Sr. Alcalde diu que no acaba d’entendre aquest raonament,  doncs o hi estàs a favor o no, 
encara que t’ho presentin 30 vegades, el color vermell sempre és vermell. 
 
El Sr. Gibert respon que es la seva manera de dir que ja n’hi ha prou, que ja s’han manifestat al 
respecte moltes vegades i que ara toca esperar que acabi el judici i que tot surti bé. També diu 
que a Vacarisses hi ha molts problemes i el que han de fer és treballar per solucionar-los. 
 
El Sr. Alcalde respon que queda clar que en aquesta moció no voten a favor de que s’alliberin 
els presos polítics. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat. 
 
 

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

A FAVOR     x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         x x x    
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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 28 DE GENER I EL 4, 11 I 1 8 DE FEBRER DE 2019.  
 Es dona compte de les actes de les sessions esmentades, de les quals s’ha fet entrega 

de les minutes corresponents juntament amb la convocatòria plenària.  
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 27/2019, de 29/01/2019, al 54/2019, de 
20/02/2019), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 3/2019, de 7/02/2019, al 7/2019, de 
18/02/2019), (Serveis Municipals, el 5/2019, de 07/02/2019), (Sanitat i Consum, del 
3/2019, de 4/02/2019, al 8/2019, de 13/02/2019), (Urbanisme, del 13/2019, de 
25/01/2019, al 16/2019, de 18/02/2019), (Esports, del 3/2019, de 25/01/2019, a l’11/2019, 
de 19/02/2019), (Educació, del 4/2019, de 31/01/2019, al 10/2019, de 20/02/2019), (Acció 
Social, Cooperació i Solidaritat, del 10/2019, de 23/01/2019, al 17/2019, de 20/02/2019), 
(Cultura, Festes i Patrimoni, del 4/2019, de 30/01/2019, al 9/2019, de 8/02/2019), 
(Participació Ciutadana, de l’1/2019, de 31/01/2019, al 3/2019, de 31/01/2019), 
(Comunicació, de l’1/2019, de 7/01/2019, al 2/2019 de 17/01/2019), (Recursos Humans i 
Organització Administrativa, de l’1/2019, de 7/01/2019, al 9/2019, de 22/01/2019). 

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

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
3.4.- DONAR COMPTE DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIO NS A LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA, DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2019, EN  EL MARC DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”.  

 
Es dona compte de les següents sol·licituds:  
 
 
- Que per Decret del regidor de Serveis Municipals núm. 5/201 9, de 7 de febrer de 2019,  es 
va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 
2019 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a 
la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA  PROGRAMA  RECURS  

ACTUACIÓ  PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT  

TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Conservació 
del patrimoni 
natural 

Execució 
de 
projectes 
de millora 
del 
patrimoni 
natural 

Millora dels 
entorns del 
Gorg de 
Can Serra 

11.192,65 € 11.192,65 € Econòmic 
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- Que per Decret de la regidora de Sanitat i Consum núm. 3/20 19, de 4 de febrer de 2019,  
es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 
2019 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a 
la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA  PROGRAMA  RECURS  

ACTUACIÓ  PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICI
TAT 

TIPOLOGIA 
DE RECURS 

 ÀREA 
D’ATENCIÓ A 

LES 
PERSONES 

Salut Publica 

Vigilància i 
control 

d’establiment
s alimentaris 

Vigilància i 
control 

d’establime
nts 

alimentaris 

--------€ ----------€ MATERIAL 

 ÀREA 
D’ATENCIÓ A 

LES 
PERSONES 

Salut Publica 
Promoció de 

la Salut 

Prevenció 
del consum 

d’alcohol 
5.200€ 5.200€ ECONÒMIC 

 ÀREA 
D’ATENCIÓ A 

LES 
PERSONES 

Salut Publica 
Sanitat 

ambiental 

Control 
Plagues, 

Legionel·la i 
control 

analítiques 
aigües 

6.732,70€ 
6.732,70

€ ECONÒMIC 

 ÀREA 
D’ATENCIÓ A 

LES 
PERSONES 

Animals de 
companyia 

Animals de 
companyia 

Control 
Gossos, 

gats i fures 

 
1,000€ 

 
1,000€ 

 
ECONÒMIC 

 
 
- Que per Decret del regidor de Participació Ciutadana núm. 3 /2019, de 31 de gener de 
2019, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 
de l’any 2019 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a 
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA  PROGRAMA  RECURS ACTUACIÓ  PRESSUPOST 

AJUT 
SOL·LICI

TAT 

TIPOLOGIA 
DE RECURS 

Àrea  de 
Desenvolupament 
Econòmic Local 

Desenvolupa
ment de 

mercats i fires 
locals 

Servei de 
préstec de 

carpes 

Espai d’artesans i 
entitats (Festa 

Major) 
-- -- Material 

 
 
 
- Que per Decret de la regidora de Medi Ambient i Sostenibili tat núm. 3/2019, de 7 de 
febrer de 2019, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis de l’any 2019 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per 
com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
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ÀREA 
CORPORATIVA  

PROGRAMA  RECURS ACTUACIÓ  PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICIT
AT 

CLASSE 
DE 

RECURS 

Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Sensibilització, 
participació i 
divulgació 
ambiental 

 Activitats de 
Sensibilitzaci
ó i educació 
ambiental 

Celebració de 
la Setmana 

del Medi 
Ambient 2019 

5.000 € 5.000 € Econòmic 

Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Prevenció 
d’incendis forestals 

a les 
urbanitzacions i 

nuclis de població 

Treballs 
forestal 
d’obertura de 
franja 
perimetral 

Obertura de la 
franja 

perimetral de 
la urbanització 

El Fresno 

6.294,27 € 5.664,84 € Econòmic 

Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Prevenció 
d’incendis forestals 

a les 
urbanitzacions i 

nuclis de població 

Treballs 
forestals en 
les parcel·les 
públiques 
ubicades dins 
del 
perímetre de 
la franja 
perimetral 

Treballs 
forestals en 

les parcel·les 
municipals de 

Can Serra 

6.418,16 € 5.776,34 € Econòmic 

Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Sensibilització, 
participació i 
divulgació 
ambiental 

Tallers 
ambientals 

per a 
municipis de 

menys de 
50.000 

habitants 

Tallers a les 
escoles, a 
l’escola de 

música i a la 
finca el Mimó 

- - Material 

Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Prevenció 
d'incendis forestals 

a les 
urbanitzacions i 

nuclis de 
població 

Redacció del 
projecte 
executiu per 
a l'obertura i 
manteniment 
de la 
franja 
perimetral 

Redacció del 
projecte 

executiu per a 
l'obertura i 

manteniment 
de la franja 

perimetral del 
Nucli urbà 

- - Tècnic 

Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Prevenció 
d'incendis forestals 

a les 
urbanitzacions i 

nuclis de 
població 

Redacció del 
projecte 
executiu per 
al tractament 
de vegetació 
en 
parcel·les 
públiques 

Redacció del 
projecte 

executiu de 
les parcel·les 
municipals del 

Nucli urbà 

- - Tècnic 

 
 
- Que per Decret del regidor d’Esports núm. 7/2019, de 4 de f ebrer de 2019, es va resoldre 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats. 
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ÀREA 
CORPORATIVA  

PROGRAMA  RECURS 
 

ACTUACIÓ  
PRESSUPOST 

AJUT 
SOL·LICI

TAT 

TIPOLOGIA 
DE RECURS 

 ÀREA DE 
CULTURA, 

EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Esport Local: 
Activitats 
esportives 

Trofeus i 
medalles 

Trofeus i 
medalles -------- ---------- MATERIAL 

ÀREA DE 
CULTURA, 

EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Esport Local: 
Activitats 
esportives 

Material de 
préstec 

Material de 
préstec 

-------- -------- MATERIAL 

ÀREA DE 
CULTURA, 

EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Esport Local: 
Activitats 
esportives 

Beques 
esportives 

per prevenir 
el risc 

d’exclusió 

Beques 
esportives 

per prevenir 
el risc 

d’exclusió  

1.500€ 1.500€ ECONÒMIC 

ÀREA DE 
CULTURA, 

EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Esport Local: 
Equipaments 

esportius 

Millora del 
material 

inventariable 
en 

equipaments 
esportius 

Clorador 
Salí 

 
6.001,60€ 

 
3.000,00

€ 

 
ECONÒMIC 

ÀREA DE 
CULTURA, 

EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Esport Local: 
Activitats 
esportives 

Activitats 
esportives 

locals 

Esdevenime
nt Cursa de 
la Campana 

11.000,00€ 
5.000,00

€ 
ECONÒMIC 

ÀREA DE 
CULTURA, 

EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Esport Local: 
Activitats 
esportives 

Enquestes 
de 

satisfacció 
de 

l’esdevenim
ent esportiu 

Enquestes 
de 

satisfacció 
de 

l’esdevenim
ent i 

rendiment 
econòmic  

--------- 
------------

- TÈCNIC 

 
 
- Que per Decret de la regidora d’Indústria, Promoció Econòmi ca, Comerç i Turisme núm. 
2/2019, de 29 de gener de 2019, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els 
següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
  

ÀREA 
CORPORATIVA  PROGRAMA  RECURS ACTUACIÓ  PRESSUP

OST 

AJUT 
SOL·LICITA

T 

CLASSE DE 
RECURS 

Àrea de 
desenvolupame

nt econòmic 
local 

Estratègies 
per al 

desenvolupam
ent econòmic 

local  

Informes 
estratègics de 

desenvolupamen
t econòmic local 

Informes 
estratègics de 

desenvolupamen
t econòmic local 

- - Tècnic 

Àrea de 
desenvolupame

nt econòmic 
local 

Desenvolupa
ment del teixit 
comercial urbà 

Comerç, fires i 
mercats de 
venda no 

sedentària en 
municipis de 

menys de 20.000 
habitants 

Dinamització del 
comerç de 
Vacarisses 

7.000 € 5.600 € Econòmic 
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Àrea de 
desenvolupame

nt econòmic 
local 

Desenvolupa
ment de 

mercats i fires 
locals 

 
Fires locals: 

servei de préstec 
de carpes 

Préstec de 
carpes fira de 

Nadal 
- - Material 

Àrea de 
desenvolupame

nt econòmic 
local 

Estratègia del 
teixit 

comercial 
urbà, el 

mercat i les 
fires locals 

Gestió i 
consolidació de 
grups de treball i 

de debat en 
l’àmbit del 

comerç 

Impuls taula 
motora de 

comerç 
- - Tècnic 

Àrea de 
desenvolupame

nt econòmic 
local 

Polítiques 
locals de 
turisme 

Accions 
innovadores per 

a la creació i 
millora de 
productes 
turístics 

Viu Vacarisses 843 € 593 € Econòmic 

Àrea de 
desenvolupame

nt econòmic 
local 

Polítiques 
locals de 
turisme 

Execució de 
projectes 

singulars de 
senyalització 

turística 

Senyalització 
turística a 

Vacarisses 
10.829,50 € 9.829,50 € Econòmic 

 
 
 
 
- Que per Decret del regidor de Cultura, Festes i Patrimoni n úm. 5/2019, de 31 de gener de 
2019, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 
de l’any 2019 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a 
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 

ÀREA 
CORPORATIVA  

PROGRAMA  RECURS 
 

ACTUACIÓ  
PRESSUP

OST 

AJUT 
SOL·LICIT

AT 

TIPOLOGI
A DE 

RECURS 
ÀREA DE 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Polítiques 
locals de 
turisme 

Actuacions 
singulars 

de 
promoció 
turística 

Festa de la 
Vaca 

11.500€ 3.000€ 
ECONÒMI

C 

ÀREA DE 
CULTURA, 

EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Desenvolupam
ent cultural 

local 

Finançame
nt de tallers 
i activitats 
formatives 

d'àmbit 
cultural 

Tallers pel 
foment a la 
creació i la 
creativitat 

per a joves i 
adults 

2.100€ 1.470€ 
ECONÒMI

C 

ÀREA DE 
CULTURA, 

EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Difusió artística 
als municipis 

Festivals 
artístics 

Entreparcs 13.000€ 2.500€ 
ECONÒMI

C 

 
 
- Que per Decret de la regidora d’Educació núm. 4/2019, de 31  de gener de 2019, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la 
prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
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ÀREA 

CORPORATI
VA 

PROGRAMA  RECURS 
 

ACTUACIÓ  
PRESSUPO

ST 

AJUT 
SOL·LICIT

AT 

CLASSE 
DE 

RECURS 

Àrea de 
Cultura, 

Educació i 
Esports 

Centres i 
serveis 

educatius 
municipals 

Funcionam
ent 
d’Escoles 
municipals 

Funcionament 
de l’escola 

Municipal de 
Música de 
Vacarisses 

250.000,00€ 75.000,00€ Econòmic 

 
- Que per Decret de la regidora d’Educació núm. 5/2019, de 31  de gener de 2019, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la 
prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA  

PROGRAMA  RECURS 
 

ACTUACIÓ  
PRESSUPO

ST 

AJUT 
SOL·LICIT

AT 

CLASSE 
DE 

RECURS 

Àrea de Cultura, 
Educació i 

Esports 

Educació 360, 
educació en 

temps 
complert 

 
Èxit 
educatiu 
amb 
l’entorn 

Reforç 
Escolar a 

secundària 
14.241,98 € 7.250,61 € Econòmic 

 
 
 
- Que per Decret del regidor de Participació Ciutadana núm. 2 /2019, de 31 de gener de 
2019, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 
de l’any 2019 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a 
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATI

VA 

PROGRA
MA 

RECURS ACTUACIÓ  
PRESSUP

OST 

AJUT 
SOL·LICIT

AT 

CLASSE 
DE 

RECURS 

Àrea 
d’atenció a 

les persones 

Participaci
ó 

Ciutadana 

Banc de 
recursos per 

a la 
participació 
ciutadana 

Taller de Comunicació 
de les entitats (Gestió 
del portal Wordpress 

de la Diputació de 
Barcelona) 

--- --- Material 

 
- Que per Decret del regidor de Participació Ciutadana núm. 1 /2019, de 31 de gener de 
2019, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 
de l’any 2019 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a 
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATI

VA 

PROGRA
MA 

RECURS ACTUACIÓ  
PRESSUP

OST 

AJUT 
SOL·LICIT

AT 

CLASSE 
DE 

RECURS 

Àrea 
d’atenció a 

les persones 

Participaci
ó 

Ciutadana 

Finançament en 
l’àmbit de la 
participació 
ciutadana 

Foment de les 
metodologies 
participatives 

18.950 € 9.450 € Econòmic 

 
- Que per Decret de l’Alcaldia núm. 31/2019, de 31 de gener d e 2019, es va resoldre 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 del  Pla 
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“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIV

A 

PROGRA
MA 

RECURS ACTUACIÓ  
PRESSUPO

ST 

AJUT 
SOL·LICIT

AT 

CLASSE 
DE 

RECURS 

Àrea d’atenció 
a les persones 

Joventut 
Finançament en 
l’àmbit de joventut 

Jove Empodera’t 19.921,47€ 6.000,00€ Econòmic 

Àrea d’atenció 
a les persones Joventut 

Actuacions de 
prevenció i 
detecció de l’ús 
problemàtic de 
pantalles en 
adolescents i 
joves 

Capacitat tècnica a 
professionals 
municipals en 
prevenció i 
detecció de l’ús 
problemàtic de 
pantalles en 
adolescents i joves 

---  Tècnic 

 
 
- Que per Decret de la regidora d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat núm. 5/2019, de 25 
de gener de 2019, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 
de Serveis de l’any 2019 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents recursos 
per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATI

VA 

PROGRA
MA 

RECURS ACTUACIÓ  
PRESSUPO

ST 

AJUT 
SOL·LICIT

AT 

CLASSE 
DE 

RECURS 

Àrea 
d’atenció a 

les persones 

Dones i 
LGTBI 

 
Finançament 
en l’àmbit de 

dones i LGTBI 

Suport per garantir la 
sostenibilitat de 

programes d’igualtat 
de gènere i LGTBI 

 

 
13.000,00 € 

 
10.000,00 

€ 

 
Econòmic 

Àrea 
d’atenció a 

les persones 

Benestar i 
Ciutadania 

 
Arranjaments 
d’habitatges 

Serveis socials 
d’atenció domiciliària 

6.300€ 
 

6.300€ 
 

Diputació 
atorga el 

100% 
de l’ajut 

econòmic 
 
 
- Que per Decret de la regidora d’Indústria, Promoció Econòmi ca, Comerç i Turisme núm. 
3/2019, de 29 de gener de 2019, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, el 
"Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020" del seu règim de concertació i 
concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents 
recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

 
Anualitat Import total Línia 1 suport a l’ocupació local  modalitat 

1.a) Suport a plans locals d’ocupació 

2019 33.491,64 € 33.491,64 € 
2020 33.491,63 € 33.491,63 € 
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4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que l’atur ha pujat en 3 persones, però per primera 
vegada es situen per sota de la mitjana comarcal i de tot Catalunya, el que és una molt bona 
notícia perquè des de que van començar el mandat havien estat molt per sobre de la mitjana de 
Catalunya i per primera vegada hi estan per sota. Com sempre, el Sr. Alcalde felicita la feina 
que es fa des de la regidoria i des de la Borsa de Treball. 
 
Per altra banda explica que el passat dilluns i dimarts va anar a Madrid per reunir-se amb 
representants del Ministeri de Foment, amb el Secretari d’Estat de Foment i d’Infraestructures, 
amb la presidenta d’ADIF i amb el president de RENFE. Segueix dient que d’aquí hi van anar el 
Sr. Aguado com a representant del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Terrassa, l’alcalde 
de Castellgalí, l’alcaldessa de Castellbell i el Vilar, l’alcalde de Manresa, el president comarcal 
del Bages, del Solsonés i del Berguedà, la Cambra de Comerç, el Consorci Viari de la 
Catalunya Central i ell mateix. Explica que hi van haver dues reunions, la primera amb els 
representants del Ministeri de Foment, els quals els van transmetre des d’ADIF una primera 
idea de que, malgrat hagi passat el que ha passat, les vies son segures i, per tant, si la màxima 
responsable d’ADIF ens diu això, ell s’ho ha de creure. Segueix dient que en uns sis mesos es 
licitarà la instal·lació del sistema HDM, que està a altres vies de Catalunya i de l’Estat , però 
que no hi és a moltes altres, tampoc a la resta d’Europa, i son segures igual. Afegeix que el fet 
de que siguin vies segures es va recalcar molt, malgrat els accidents que hi ha hagut, en 
relació al sistema de les vies, no dels talussos i demés. Diu que van reconèixer la manca 
d’inversions que hi ha hagut, no només a la R4 ,sinó a rodalies en general, i que moltes de les 
inversions que es van pressupostar no s’han tirat endavant i en cap cas s’arriba al 50% d’allò 
que es va pressupostar.  
Comenta que d’aquesta reunió va sorgir la creació d’una comissió amb el Sr. Pere Macies, 
representant que el govern ha escollit per fer un pla de xoc, sobretot per la R4 i R12.  
Explica que, segons el Pla d’Infraestructures 2008-2015, en aquesta via s’hi havien de fer unes 
millores ,com el túnel de Montcada i el túnel de Coll Cardús, per tal que el recorregut no fos tant 
sinuós sinó que fos molt més recte, el que permetria estalviar els trajectes. També es parla 
d’una tercera via que permetria, juntament desviant una part dels trens que passen per la 
Sagrera, que Manresa tingués trens semidirectes a Terrassa i Barcelona i les estacions que 
estan entremig també tinguessin major freqüència de pas. 
Per acabar diu que en aquesta reunió se’ls va demanar sobretot confiança, cosa que creuen 
que és evident que hi ha un canvi, doncs s’aposta molt pel diàleg però sense fets i, per tant, la 
confiança no pot arribar. 
 
Per altra banda diu que van anar al Congreso de los Diputados, on es van reunir amb un 
representant de cadascun dels partits que tenen diputats catalans, excepte Ciutadans, que no 
es van presentar i el Partit Popular, que el seu diputat va fer un intervenció molt desafortunada i 
es va retirar de la reunió als cinc minuts. Per tant només van quedar el representant de En 
Comú Podem, alcalde d’Altafulla, un representant del PSOE, diputat de Cáceres, que son els 
que estan representats a la comissió d’Infraestructuras y Fomento, un representant d’Esquerra 
Republicana i dos diputats més del PSC. Explica que va ser amb el diputat del PSOE amb qui 
van notar més el canvi de discurs, doncs va reconèixer que les coses s’havien fet molt 
malament, no només a la R4, sinó a totes les infraestructures ferroviàries de l’estat, apostant 
massa per l’AVE i deixant, no només les Rodalies, sinó també les Cercanías de Madrid també 
abandonades,  i que molts dels pressupostos que s’havien fet eren pressupostos irreals on les 
inversions que es posaven allà ja es sabia d’entrada tècnicament que no es podien dur a terme. 
Per acabar diu que d’ara en endavant, tenint en compte que hi ha unes eleccions pel mig, el 
que s’espera és tenir un nou punt de partida, pressupostar només allò que es pugui tirar 
endavant sense enganyar la ciutadania, reconeixent la manca d’inversions sobretot a la R4 i el 
compromís de tots els grups que hi havia representats de posar-se a treballar el proper mandat 
per millorar la R4. 
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Intervé el Sr. Boada qui diu que van veure bona voluntat però que s’ha de veure a les eleccions 
què passa. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, però que tots van notar un canvi de discurs, en el sentit de 
reconèixer que fa 10 anys que s’estan equivocant i en el fet de decidir pressupostar només allò 
que es pugui acomplir, almenys és el que va dir un diputat del PSOE. 
 
Pren la paraula el Sr. Garrido per preguntar si els van informar en relació als accidents. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, que ha oblidat comentar-ho. Diu que hi ha investigacions obertes 
en els dos accidents i està judicialitzat i, per tant, hi ha coses que no se saben, però quan se 
sàpiguen els ho enviaran i ells ja els informaran. 
 
El Sr. Garrido diu que pel que fa a l’accident de Vacarisses va sortir una entrevista d’un senyor 
de Vacarisses aficionat als trens elèctrics i ferrocarrils que parlava sobre el que han parlat 
varies vegades de les obres de la C-58, doncs des de que es van fer les obres de la carretera 
les aigües ja no s’escampen pels camps,  sinó que es canalitzen a banda i banda del pont de la 
Renfe a Can Serra, justament on hi va haver l’accident. Però tal com ha dit el Sr. Alcalde 
encara no s’han fet les investigacions i, per tant, no li quadra la notícia a El Terme d’aquest 
aficionat que va assegurar que era per manca de manteniment diari. 
 
El Sr. Alcalde diu que la presidenta d’ADIF els va explicar que justament aquell talús havia 
estat revisat feia molts pocs dies i visualment no donava senyals d’haver-se mogut, cal saber 
perquè la revisió no ho va detectar.  
 
El Sr. Garrido diu que va ploure molt i vol insistir en els vials de la C-58, doncs abans l’aigua no 
hi anava i ara va tota cap a la via. 
 
El Sr. Alcalde diu que això també es va comentar a la reunió, que s’ha de tenir en compte que 
la primera via té 150 anys i després s’hi va fer la segona línia,  i per damunt la C-58 i la C-16, 
cosa que també hi deu afectar, i es va prendre el compromís de revisar-ho. 
 
El Sr. Boada diu que el talús no estava preparat per tota l’aigua que ve de la infraestructura de 
la C-58. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui torna a fer el prec de que es netegi la carretera d’Olesa,  que 
ara ja no és que estigui ocupant la vorera , sinó que la terra ja arriba a la carretera. 
Pregunta en quina situació està el camp de futbol i quines previsions té l’ajuntament de deixar-
lo enllestit.  
En relació a l’urbanització de La Creu i l’illa de vianants vol saber si hi ha cap novetat.  
Demana informació sobre l’estudi que ha sortit a les xarxes socials sobre el pàrquing del CAP. 
Pregunta per la tanca del circuit ciclista davant de la casa pairal, doncs ara hi ha dues portes 
que no sap quin sentit tenen i demana que es repari la claveguera que hi ha just davant de les 
portes, doncs està molt enfonsada. 
En relació a l’estudi geotècnic del pàrquing del CAP, el Sr. Alcade informa de que hi ha el 
projecte de construir una primera planta sobre el pàrquing que hi ha. 
 
El Sr. Serna diu que els agradaria que els informés un cop tinguin el resultat de l’estudi. 
 
El Sr. Alcalde respon que bàsicament és per comprovar la duresa del terreny i decidir on s’ha 
de posar l’estructura. 
 
En relació al camp de futbol, el Sr. Casas diu que a finals de la setmana passada l’empresa 
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que va guanyar el concurs els va comunicar que renunciava a tirar endavant el projecte i, per 
tant, serà la que va quedar en segon lloc la que en principi tirarà endavant les obres. Explica 
que la voluntat de l’empresa és començar el més aviat possible per tal de recuperar els tres 
mesos que porten de retard amb el recurs de reposició interposat per una tercera empresa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui vol recordar que quan es va resoldre el recurs es van posar una sèrie 
de condicions a les quals no podia fer front la primera empresa i, per aquest motiu, hi va 
renunciar. 
 
En relació al projecte de reparcel·lació i urbanització de La Creu, el Sr. Casas informa de que 
ahir els van enviar l’informe per tal que l’ajuntament doni el vist-i-plau, ho comuniqui a Diputació 
i els arquitectes i enginyers ho remetin també a Diputació i, d’aquesta manera, poder rebre el 
document definitiu en qüestió de dies. 
 
El Sr. Secretari aclareix que va arribar la proposta de projecte perquè des de l’ajuntament es 
comuniqui si hi ha alguna incorrecció o no. En el cas de que n’hi hagi alguna, la Diputació ha de 
parlar amb el tècnic, doncs es tracta d’una assistència tècnica.  
 
El Sr. Boada pregunta si estan parlant del projecte de reparcel·lació de La Creu.   
 
El Sr. Secretari respon afirmativament. 
 
El Sr. Casas segueix la seva intervenció dient que un cop es mirin l’informe donaran una 
resposta i , quan els arribi tot correcte,  es comunicarà a tots els veïns i es començarà a tirar 
endavant. 
Pel que fa a l’illa de vianants diu que pràcticament ja està tot i que la setmana vinent s’acabarà 
tot el que falti. Explica que han tingut algun problema de comunicació amb l’empresa, però han 
vingut a fer una actuació per unes aigües que sortien a casa d’una veïna i va resultar ser un 
problema d’aigües fluvials. 
 
En relació al pump track diu que les dues portes ja hi eren i que no sap a què es refereix el Sr. 
Serna . 
 
El Sr. Serna diu que en un primer moment es va tancar per tal que no s’hi pogués accedir. 
 
El Sr. Alcalde diu que a l’endemà o un parell de dies després s’hi van posar les portes.  
 
En relació a aquestes aigües freàtiques que comentava el Sr. Casas, el Sr. Alcalde diu que 
degut a que fa mesos que no plou aquesta aigua ha desaparegut, el que ha demostrat que no 
era degut a les obres, sinó  de les abundants pluges. Explica que es va tornar a obrir la vorera i 
es va comprovar que estava ben connectat, però to i així es va reforçar el tub, però no venia 
d’allà. 
 
La Sra. Sánchez comenta que en la seva època ja s’hi va trobar amb un veí que estava 
entossudit de que allà hi havia una fuita. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en relació a la carretera d’Olesa, li diu al Sr. Serna que igual 
que els altres llocs que li va dir al darrer ple s’han anat fent coses, però ho tornarà a reclamar. 
 
El Sr. Serna diu que a la zona que ell es refereix no s’hi ha fet res, especifica que és arribant a 
la parada del bus que es va arreglar fa poc. 
 
El Sr. Salamé diu que no en tenia constància. 
 
La Sra. Sánchez diu que és al tram del carrer Coll Cardús, que es degut a que les terres 
esllavissen i hi passen els senglars amunt i avall i,  per molt que es netegi,  com s’ha fet alguna 
vegada,  als pocs dies torna a estar igual. 
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Comenta que a començament de la legislatura la Diputació va fer un petit estudi per posar un 
bordó jardiner per tal d’evitar que l’esllavissada arribi a la vorera,  i si no recorda malament el 
cost era d’uns 30.000 €. 
 
El Sr. Alcalde diu que és cert que van anar a Diputació a demanar si podien fer aquesta 
actuació, però ells els van dir que no, perquè la seva responsabilitat només és la via,  i a més hi 
ha cases a la part de dalt que haurien de tenir un mur fet fins a la vorera. Diu que no recorda 
aquest estudi que ha dit la Sra. Sánchez però que intentarà recuperar-lo. 
 
Per altra banda, en relació a l’estudi geotècnic,  la Sra. Sánchez pregunta com està el projecte, 
doncs creu recordar que eren un parell de plantes. 
 
El Sr. Casas respon que no, que la idea és fer una sola planta però deixar-ho preparat per tal 
que en un futur pugui anar creixent, en cas que així es decideixi. 
 
La Sra. Sánchez pregunta quin és el cost. 
 
El Sr. Casas diu que de memòria li sonen uns 200.000 €,  però no n’està segur, i prefereix fer-
los arribar la informació. 
 
També en relació a l’aparcament al nucli la Sra. Sánchez diu que recorda que s’havia parlat de 
treure la vorera de la carretera de la Bauma i fer aparcament en bateria. 
 
El Sr. Alcalde informa que van venir de la Diputació però encara no els han presentat el 
projecte definitiu, només tenen un esbós. Explica que es tracta d’un projecte que es va 
demanar fa tres anys a la Diputació en el qual el tram de la carretera des del carrer de la 
Torrota i que enllaça amb la Fàbrica, es fa una plataforma única, per la qual cosa l’illa de 
vianants agafa més sentit, perquè la gent que ve caminant tant del CAP com de La Fàbrica 
tenen prioritat per sobre dels vehicles. Diu que es una obra que finança en part la Diputació i 
l’altra part l’ajuntament però, quan tinguin el projecte definitiu, aniran a parlar amb la Diputació 
per si poden pagar encara més. 
 
En relació al projecte del pou la Sra. Sánchez pregunta si s’han presentat gaires empreses. 
 
El Sr. Secretari diu que de moment no se n’ha presentat cap i que normalment ho fan l’últim o 
penúltim dia. 
 
Per part d’U.I.P.V. el Sr. Gibert diu que a l’avinguda Muriel Casals s’han plantat uns arbres,  i 
pregunta si son plataners i perquè han decidit plantar aquest tipus d’arbre. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta plantació d’arbres és del projecte de Participació Ciutadana,  i 
que van triar plataners perquè els van assessorar de que era un bon tipus d’arbre per aquell 
espai. 
 
El Sr. Gibert diu que els plataners son els arbres que fa molts anys estaven al costat de les 
carreteres i els van anar tallant tots perquè era un arbre poc adequat i és per això que li han fet 
la pregunta. 
Adreçant-se a la Sra. Fuster li pregunta si ella ho ha vist amb bons ulls. 
 
La Sra. Fuster respon que ella no ha participat en això i potser coincideix amb el seu criteri. 
 
La Sra. Singla diu que es tracta d’un arbre que provoca moltes al·lèrgies. 
 
El Sr. Alcalde recorda que es tracta d’un procés participatiu i també els vol recordar que 
aquests arbres es plantaven a les carreteres fa molts anys per aguantar les terres, i es van 
començar a tallar a l’època de Franco perquè es deia que provocaven accidents. Explica que 
ara, per part de la Diputació, fins i tot hi ha gent que treballa només en la conservació d’aquests 
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arbres, a la carretera d’Olesa mateix, abans d’arribar a Can Cases, estan brotant els plataners 
que s’havien tallat i la Diputació els protegeix, els conserva i denuncia a pagesos que els tallen. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que ells creuen que hi ha altres arbres que haguessin estat més 
adequats. 
 
La Sra. Fuster diu que no és un tema que s’hagi valorat des de la regidoria de Medi Ambient, 
sinó que des de la regidoria corresponent i des de Alcaldia s’ha demanat a l’empresa que ha fet 
l’assessorament, tot i que es tenen altres vies d’assessorament al municipi, en concret l’Oficina 
d’Assessorament Agrari i Ecològic al Castell o, fins i tot , ella hagués demanat a la seva 
regidoria aquest parer. 
 
El Sr. Boada diu que el tema de les al·lèrgies també és important. 
 
El Sr. Alcalde respon que també hi ha gent al·lèrgica als pollancres, als pins, a les alzines, a les 
gramínies, a la processionària del pi, i als gossos i als gats ... 
 
El Sr. Gibert diu que ja ho entenen això, però que una altra vegada, tal com ha dit la Sra. 
Fuste,r es podria assessorar per altres vies. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’empresa que els va assessorar els va dir que es tractava d’un arbre que 
creix ràpid, que aguanta les terres i per això anava bé, el pollancre també té aquestes virtuts 
però també provoca al·lèrgies, una alzina o un roure tarden molt en créixer, els pins no els 
aconsellen.... 
 
Per altra banda el Sr. Gibert diu que s’han assabentat que el diumenge passat hi va haver un 
incendi al CTR i no els van informar. 
 
La Sra. Fuster diu que és cert, que la matinada de dissabte a diumenge, cap a les dues, es va 
produir un incendi a la nau d’acopi de residus, on l’encarregat de la balança va veure que 
començava a sortir flama i va trucar al 112,  qui va activar Policia i Ambulància i es van activar 
els sistemes automàtics de ruixat de la mateixa nau. A les cinc del matí les flames s’havien 
extingit, només quedava fum que es va ventilar obrint la nau. Segueix dient que ,a part del que 
li van comunicar des de la Gerència d’Hera Holding, ella va demanar quina quantitat d’acopi i 
residus hi havia en aquell moment, i li van dir que hi havia al voltant de 100 tones, però que la 
quantitat incendiada va ser ínfima, perquè l’activació dels ruixats va ser immediata. 
La Sra. Fuster explica que també va preguntar per la causa origen de l’incendi,  i li van dir que 
de l’acumulació de la fracció resta es va produir una combustió, potser hi havia cendra o 
qualsevol altre tipus de combustió química que va provocar l’incendi, però no s’estava efectuant 
cap tasca que hagués afavorit aquest incendi. 
 
Torna a intervenir el Sr. Gibert qui diu que s’han assabentat de que els concessionaris del bar 
de la piscina renuncien a la concessió i volen saber el motiu. 
 
Per altra banda, pregunta si saben que hi ha hagut un abocament al Ventaiol a la zona dels 
pous,  que pot ser degut a un tub que s’hagi rebentat i ara l’aigua que cau va a la llera, al costat 
dels pous d’abastament del Ventaiol. 
 
El Sr. Alcalde diu que ho han vist i ahir mateix van estar al Ventaiol i ho van parlar, però aquest 
tub no hi hauria de ser,  i no és l’únic que hi ha al Ventaiol, allà la magnitud de la tragèdia es 
gran.  
 
El Sr. Gibert diu que hi estan d’acord. 
 
El Sr. Boada diu que durant la legislatura del tripartit se’n van posar molts de tubs per allà i li 
pregunta al Sr. Alcalde si en son conscients. 
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El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Boada si ell ho és de conscient, doncs després de vint anys 
governant hauria de ser conscient del problema del Ventaiol. 
 
El Sr. Gibert diu que això ja s’hauria d’haver mirat , doncs es tracta d’un tema important. 
 
Pel que fa al camp de futbol el Sr. Gibert diu que tenen dubtes de que reuneixi les mides 
reglamentàries,  perquè la part de davant s’estrenyia molt i el talús s’ha mantingut igual, encara 
que suposen que el deuen haver enretirat mantenint les mides reglamentàries. 
 
En relació al 21 de febrer diu que el regidor els havia dit que es respectarien els serveis 
mínims, però no va ser així, doncs hi va haver gent que va venir i no va poder fer cap gestió. 
Segueix dient que els serveis essencials els han de complir tots els ajuntaments, tal com marca 
la llei,  i aquí no es va fer. Explica que la majoria d’ajuntaments seriosos el que van fer va ser 
marcar uns serveis essencials. 
 
El Sr. Alcalde l’interromp per dir que aquest ajuntament també ho és de seriós. 
 
El Sr. Gibert respon que a vegades no ho demostren. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell pot pensar el mateix de l’oposició.  
 
El Sr. Gibert diu que ells entenen que els serveis mínims s’haurien d’haver complert, doncs no 
pot ser que no hi hagi cap persona al registre, ni a Serveis Socials, ni a Serveis a les Persones, 
ni a Urbanisme, només quedava la Policia perquè, evidentment, no poden fer vaga. Pregunta 
quin criteri van agafar, perquè no és el correcte. 
Canviant de tema comenta que aquest any no s’han podat els arbres,  i diu que suposa que a 
aquestes alçades del mes de març ja no es farà. 
 
El Sr. Alcalde li respon que estan al mes de febrer i fins el mes de març encara es poden podar 
i ara començaran. Aprofita per comentar que ara, per podar els arbres, hi va un enginyer per 
explicar-los arbre a arbre la millor manera de fer-ho i que no acabin tots corcats com ho estan 
ara i, per això ,fer les coses bé costa una mica més. 
 
El Sr. Gibert diu que no sap si és veritat això. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que dona fe del que diu el Sr. Alcalde perquè això ho va 
engegar ella. 
 
El Sr. Gibert pregunta si segueixen augmentant les ocupacions de cases i quines actuacions 
s’hi estan fent, i quants habitatges de llogues social té l’ajuntament per casos d’emergències. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació a les mides del camp de futbol, diu que estan dins 
dels barems de les mides reglamentàries, s’ha ampliat una mica el camp de futbol 11 i dona per 
fer dos camps de futbol 7. 
 
El Sr. Gibert pregunta a quines mides s’han acollit. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que els camps de futbol, igual que els d’altres esports, tenen uns mínims  
i uns màxims. 
 
El Sr. Casas diu que aquest és dels petits però compleix les mides. 
 
Pel que fa al bar de la piscina, diu que fa uns dies els van comunicar que no renovarien la 
contractació pels dos anys següents i, per tant,  el que s’ha de fer és una nova licitació. Els 
motius d’aquesta renúncia son econòmics. 
 
En relació als habitatges de lloguer social, la Sra. Fuster explica que des de fa un parell d’anys 
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aproximadament Vacarisses disposa de dos habitatges de lloguer social aconseguits per part 
del Departament d’Habitatge de la Generalitat mitjançant un conveni amb les entitats bancàries 
propietàries, un està a La Creu i l’altre al Ventaiol,  i hi ha possibilitats d’aconseguir-ne algun 
més, però tenen uns barems i criteris d’actuació i, comparant la població i situacions 
d’emergència de Vacarisses amb altres municipis, això és el que ens han pogut proporcionar 
amb l’actual regulació tan autonòmica com estatal que hi ha en matèria d’habitatge,  i encara 
que els agradaria arribar més lluny de moment la normativa no els afavoreix. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui en relació a la vaga diu que es van reunir amb els representants 
sindicals i van acordar conjuntament  fer una aturada per la vaga general convocada per la 
CSC, però evidentment es va deixar la possibilitat de que qui volgués venir a treballar pogués 
fer-ho i, de fet ,van venir dos treballadors. Pel que fa als serveis mínims diu que es van 
assessorar a l’ACM i els van dir que els serveis mínims s’havien d’establir  per decret d’alcaldia,  
i sent així es es va considerar que els serveis mínims només es farien a l’escola bressol, tota la 
resta de tràmits es poden fer online. 
 
El Sr. Gibert diu que no tothom té els recursos a casa seva per fer tràmits online i ,per tant, no 
es podia donar servei a tota la població. 
 
El Sr. Alcalde respon que es tracta de criteris diferents i pregunta al Sr. Gibert si ell estava a 
favor de la vaga. 
 
El Sr. Gibert respon que sí que estava a favor de la vaga, però no a favor de perjudicar a la 
població per la vaga, per tant els vol demanar que si torna a haver-hi una altra vaga 
l’ajuntament de Vacarisses doni els serveis essencials. 
El Sr. Alcalde respon que els serveis essencials ja els van donar i ,tal com ha dit, es van 
assessorar amb l’ACM i fruit de la reunió amb el Comité i posar-se d’acord amb l’aturada,            
els servei mínim essencial per ells va ser l’escola bressol. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que tractant-se d’un dia hàbil l’ajuntament hauria d’haver estat 
obert.  
 
El Sr. Alcalde respon que hi havia convocada una vaga general. 
 
EL Sr. Gibert torna a dir que els veïns de Vacarisses tenen dret a venir a fer gestions, igual que 
tothom té dret a fer vaga, és per això que el que demanen és  els serveis mínims essencials 
que la majoria d’ajuntaments sí que van tenir, doncs l’última decisió és de l’alcalde,  encara que 
s’assessori. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que van considerar que els serveis essencials coberts son la Policia i 
les escoles bressol. 
 
El Sr. Gibert li diu que van equivocats. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell també pot pensar que els que s’equivoquen son ells, doncs tenen 
pensaments diferents i per això cadascú està on està. 
 
La Sra. Singla pregunta si hi havia algun cartell informatiu. 
 
El Sr. Alcalde respon que des del dia abans hi havia un cartell a la porta i es va publicar a totes 
les xarxes socials.  
 
La Sra. Singla diu que ella no el va veure.  
 
L’alcalde diu que l’última vegada que es va convocar vaga general el procediment va ser el 
mateix, hi va haver una persona que ho va portar al Síndic de Greuges, i al Síndic se li va 
respondre el mateix que els estan responen ara i ho va tancar, per tant entenen que els 
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donaven la raó. 
 
La Sra. Sánchez diu que això es potestatiu, pots compartir-ho o no,  però està dins de la 
legalitat.  
  
El Sr. Gibert diu que si ells tornen a governar, quan hi hagi vagues, establiran serveis 
essencials, perquè el seu criteri és molt diferent.  
 
El Sr. Alcalde diu que creuen en algunes coses i tenen alguns ideals i actuen en conseqüència.  
 
El Sr. Gibert diu que el dia 26 de maig cadascú decidirà. 
 
El Sr. Alcalde diu que evidentment que ho faran lliure i democràticament, només faltaria. 
 
En relació a les cases ocupades, diu que periòdicament es va fent un registre i ara mateix n’hi 
ha unes 20, en comparació amb les  40 que hi va arribar a haver se n’han desocupat moltes. 
 
 
Essent les vint-i-una hores i dotze 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 
 
 


