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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 25 
D’ABRIL DE 2019  
 
 
Vacarisses, 25 d’abril 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ORDIN ÀRIA CELEBRADA EL DIA 

28 DE MARÇ DE 2019 I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DI A 1 D’ABRIL DE 
2019. 

Sotmesa a votació  s’aprova per unanimitat dels presents assistents a les respectives  
sessions. 

 

 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  DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2019-
2022. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 27 de març de 2014 , va 
aprovar el Pla Local de Joventut de Vacarisses 2014-2017, el qual integra la planificació real, 
integral i transversal de totes aquelles activitats, accions i programes dirigits als i les joves de 
Vacarisses. 
  
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 26 d’octubre de 
2017, va aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut de Vacarisses 2014-2017, per tal que la 
sega vigència s’estengués fins a la finalització de l’anualitat de 2018 i, excepcionalment, fins a 
la data en què es disposés d’un nou Pla aprovat. 
  
Atès que es va sol·licitar el suport tècnic, per a l’elaboració de la diagnosi,  a la Diputació de 
Barcelona,  en el marc del Catàleg de Serveis 2018, del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019, el qual va ser concedit, i amb el propòsit que quan es disposés d’aquest document 
s’encarregués la redacció del nou Pla. 
  
Elaborada la diagnosi,  s’ha redactat el nou Pla Local de Joventut de Vacarisses 2019-2022, a 
càrrec de la consultoria tècnica Portacabot, S.L. , qui ha portat a terme tota l’anàlisi quantitativa 
i qualitativa, per tal d’elaborar una diagnosi així com l’avaluació del PLJ anterior (2014-2017). 
Aquesta avaluació també ha estat coordinada amb la resta de Regidories del Consistori, a fi  
d’extreure’n les conclusions i dissenyar el nou PLJ (2019-2022). 
  
La coordinació tècnica ha anat a càrrec del personal tècnic de l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament tenint com a referent el Pla Nacional de Joventut (PNJCat) 2010-2020, el qual es 
defineix com un pla sectorial de coordinació en l’àmbit de joventut, que té per finalitat assegurar 
la coherència metodològica en l’actuació de les diferents institucions públiques que duen a 
terme  aquest tipus de polítiques, de conformitat amb la legislació de règim local. 
  
La participació dels i de les joves ha estat clau en l’elaboració d’aquest nou PLJ així com la 
col·laboració  de diferents agents vinculats a aquest segment de la població. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones , reunida el dia 10 d’abril de 2019, 
va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent 
  

A C O R D 
  
PRIMER.-   Aprovar el Pla Local de Joventut de Vacarisses 2019-2022, el qual integra la 

planificació real, integral i transversal de totes aquelles activitats, accions i 
programes dirigits als i les joves de Vacarisses 

  
SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Direcció General de Joventut del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui comenta que això ja està explicat, i com ja saben els plans locals de 
joventut van començar el mandat de 2007 a 2011, i aquest darrer el van posposar un any. 
Explica que s’ha fet un procés de participació dels joves i de les joves de Vacarisses i ara 
porten el resultat a aprovació al Ple. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que aquest pla és continuista amb l’aprovat en l’anterior 
legislatura i per tant ja els agrada, i fins i tot els agradaria que encara es portessin a terme més 
coses. 
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La Sra. Sánchez diu que es tracta d’un document de consens i per tant hi votaran a favor, 
doncs el que creuen és que convé donar-li encara més protagonisme i difusió per tal que hi 
participin més joves, ara que en tenen de diferents segments: adolescents, joves de mitjana 
edat i els més adults. Segueix dient que el que és més important és continuar amb aquestes 
polítiques i que siguin molt transversals i hi hagi molta més difusió,  per aconseguir més 
participació i sigui més reflex de la realitat. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que el pla dona continuïtat al de les darreres legislatures, i que el 
que més els interessa a tots és que cada vegada hi hagi més joves que s’hi impliquin en el 
projecte. 
 
El Sr. Boada vol fer un incís en relació al que ha passat al Punt de Vol, i diu que l’ajuntament ha 
fet molts esforços pel jovent i, per tant ,no sap si és que no s’arriba als joves, doncs no s’entén 
que passin aquestes coses i que els joves no sentin com a seves les instal·lacions que hi ha 
per ells ... diu que espera que sigui alguna cosa puntual, doncs amb la feina que han fet 
aquests 4 anys aquestes coses saben molt de greu. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell havia pensat parlar-ne als informes de presidència per desvincular-ho 
d’aquesta proposta.  
 
El Sr. Boada diu que ho troba bé. 
 
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.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’ACCIÓ SOCIAL, COOPE RACIÓ I SOLIDARITAT, 

D’ADQUISICIÓ DE PARTICIPACIONS SOCIALS DE L’EMPRESA  PÚBLICA SUMAR, 
SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. 

 

Antecedents 

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., és una societat mercantil de capital 
íntegrament públic que té per objecte la prestació de serveis i la realització d’activitats 
econòmiques d’interès públic en l’àmbit de l’acció social de Catalunya. 

D’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus Estatuts Socials, aquesta societat té la 
consideració de mitjà propi de les Administracions Públiques que participen en el seu capital 
social, podent-li, per tant, efectuar encàrrecs directes per a la gestió de serveis o activitats 
d’interès públic municipal en l’àmbit de l’acció social.  

Considerant que  l’Ajuntament de Vacarisses està interessat en efectuar encàrrecs directes de 
gestió a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. respecte algun projecte o 
actuació determinada, l’Ajuntament  de Vacarisses en data 15 de febrer de 2019 va iniciar el 
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procediment per a l’adquisició directa de 2 participacions socials de la societat mercantil 
esmentada. 

En data 14 de febrer de 2019 s’ha emès memòria acreditativa de la conveniència, l’oportunitat i 
la idoneïtat d’interès públic de l’adquisició de participacions socials per part de l’Ajuntament ,   
d’1 participació social al preu de 875,2561€ , de l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya, S.L. per la prestació de serveis i l’exercici d’activitat d’interès 
públic en l’àmbit de l’acció social, i la seva utilització com a mitjà propi i servei tècnic del propi 
Ajuntament de Vacarisses. 

En data 22 de març de 2019 s’ha rebut notificació de l’informe favorable de la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya. 

En data 4 d’abril de 2019 s’ha emès un informe favorable d’intervenció sobre el percentatge 
que suposa l’adquisició en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i que hi ha 
crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària grup de programa 321 concepte 850 del 
pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2019. 

En data 4 d’abril de 2019 s’ha emès un informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 

Fonaments de dret 

Article 53.1 q) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Article 30.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels Ens locals. 

Article 4, 6 i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
10 d’abril de 2019, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar l’adquisició per part de l’Ajuntament de Vacarisses d’1 participació 
social de l’empresa SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., 
al valor de 875,2561€., autoritzant i disposant la despesa d’aquest import a 
càrrec de la partida pressupostària de grup de programa 321 concepte 850 del 
pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2019. 

SEGON.-  Nomenar representants de l’Ajuntament  a la Junta General de SUMAR, 
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., a la senyora Olga Serra i 
Luque (titular) i al senyor Antoni Masana i Ubach (suplent). 
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TERCER.-  Nomenar representant de l’Ajuntament , al Consell Tècnic Assessor de SUMAR, 
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., a la senyora Olga Serra i 
Luque. 

QUART.-  Facultar l’Alcalde/President per a la formalització de les escriptures i demés 
documentació administrativa i mercantil que sigui necessària per l’execució del 
present acord.  

 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui comenta que, com ja van dir a les comissions i a la reunió que 
van tenir amb el Director General de Sumar, el que es porta a aprovació, de cara a tirar 
endavant el Projecte SIS del Servei d’intervenció Socioeducativa, s’ha apostat per entrar a 
formar part d’aquesta empresa pública SUMAR per seguir treballant amb una empresa pública i 
no privatitzar aquesta part més orientada a treballar amb les persones i, sobretot, amb els 
joves. 
Segueix dient que el que s’aprova és la compra d’una participació, que és el requisit per entrar 
a formar part d’aquesta empresa,  i el nomenament dels representants de l’ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Serna per dir que estan totalment d’acord amb tot el que siguin ajuts socials per la 
gent i, per tant, hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que pensen que, per una quantitat bastant mòdica per 
l’ajuntament, poden disposar d’uns serveis públics de qualitat, amb professionals, el que 
suposa, per la dimensió del nostre ajuntament, poder tirar coses endavant. 
 
El Sr. Alcalde remarca que es tracta d’una empresa pública, amb capital públic. 
 
La Sra. Fuster diu que es fa per un projecte en concret. 
 
El Sr. Gibert diu que ells van assistir a la presentació que va fer el gerent de SUMAR i que els 
van agradar les explicacions que els va donar, doncs la feina que es feia ara a través de 
l’ajuntament però amb empreses privades, que ara hi hagi una empresa pública com aquesta 
que estan treballant molt per Girona i s’està implantant a molts ajuntaments, els sembla molt 
encertat. Segueix dient que els va agradar el fet de que es subrogui el personal de les 
empreses que han estat treballant fins ara i que per noves incorporacions es tingui en compte a 
les persones de la borsa de treball de Vacarisses, cosa que també van remarcar ells. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
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1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA, D’APROVACIÓ INICIAL DE LA DENOMINACIÓ DE 
PLAÇA D’AMÀLIA UTSET I SANMARTÍ. 

Amb la intenció d’anar equiparant  la desigualtat que rau en el fet que existeix majoritàriament 
en el nomenclàtor de la toponímia de Vacarisses,  carrers, vies urbanes, places etc... amb 
noms d’home , s’ha fet un procés participatiu per tal d’escollir un nom pel terreny que el 
planejament urbanístic reserva a sistema d’espai lliure públic, al costat del carrer del Rossinyol. 

Conforme estableix l’article 1 i 12.1 del Reglament de Participació Ciudatana de l’Ajuntament 
de Vacarisses, per tal de promoure l’exercici dels drets efectius de participació, es va dur a 
terme un procés de participació ciutadana, en el qual proposant diversos noms de dones 
rellevants, havent resultat que la persona que va obtenir més votacions fou la senyora Amàlia 
Utset i Sanmartí. 

Nascuda a Vacarisses el 6 de gener de 1883, filla de cal Pau Maians, la seva trajectòria es 
caracteritzà per haver estat  la llevadora de Vacarisses i va assistir la majoria de parts de 
l'època al poble. Durant la seva joventut, el metge de St. Vicens li va traspassar els 
coneixements com a llevadora, que posteriorment traspassà a un dels seus 4 fills, Joan Casas 
Utset, que curava l'espatllat i feia de practicant. Va viure al carrer Calvari i diferents veus 
afirmen que no se li va morir mai cap infant. Va morir el 6 de gener de 1980, als 97 anys. 

Atès que la denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari 
referit a les vies públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Vist l’article 1 del Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia, modificat pels Decrets 
59/2001 i 60/2001, ambdós de 23 de gener, estableix que els noms del carrers i de les vies 
urbanes tenen com a única forma oficial la catalana. 

Vist que l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, preceptua que la 
determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de tota mena correspon als 
Ajuntaments. 

Vist que per assimilació a l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i article 105 del Reglament del patrimoni dels ens locals, el Ple de la Corporació 
és l’òrgan competent per a l’aprovació de l’assignació de noms dels diferents tipus de vies 
urbanes. 

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
10 d’abril de 2019, ha dictaminat favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

ACORDS 

PRIMER.-   Aprovar inicialment la denominació de plaça d’Amàlia Utset i Sanmartí,  el terreny 
que el planejament urbanístic reserva a sistema d’espai lliure públic, al costat del 
carrer del Rossinyol 

SEGON.-  Sotmetre l’expedient a informació pública, per un termini de vint dies hàbils, 
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la província , al tauler d'edictes, a l’e-Tauler i 
a la pàgina Web municipal, a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui 
presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients, fent-se 
constar que si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap 
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observació o suggeriment, aquest acord inicial quedaria aprovat definitivament, 
sense necessitat de nova aprovació en forma expressa. 

TERCER.-  Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a 
l'efectivitat dels precedents acords. 

QUART.-  Aprovat definitivament l'expedient, comunicar l'acord, si escau, a tots aquells 
organismes als quals els pugui afectar el la nova denominació . 

El Sr. Alcalde explica que es tracta de donar nom a la plaça que queda entre el carrer 
Rossinyol i l’avinguda Muriel Casals a través d’un procés participatiu en el qual la gent va poder 
proposar noms i, finalment,  aquest va ser el més votat. Segueix dient que ell està molt content 
perquè es tracta d’una dona de Vacarisses que, sense pràcticament coneixements, va ajudar a 
néixer a molts infants de Vacarisses. 

Intervé el Sr. Serna qui diu que, tot i portar molts anys a Vacarisses, no va tenir la sort de 
conèixer aquesta senyora,  i que els sembla bé que aquesta plaça porti el seu nom. 

La Sra. Sánchez diu que en la mateixa línia que el Sr. Alcalde els fa molta il·lusió que sigui una 
dona, una dona que sense voler-ho ha estat protagonista avui aquí, i també pel fet que sigui 
algú que no tingui connotacions polítiques, el que a vegades porta problemes. Afegeix que ella 
personalment també la va votar, doncs li va semblar una bona oportunitat d’honorar una 
persona així. 

El Sr. Boada diu que ell va néixer a casa i que li sembla que aquesta senyora va assistir el part 
de la seva mare, sigui com sigui diu que ho troben molt encertat. 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat del presents. 

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         

 

1.5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REV ISIÓ DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2019.  

 
 
Atès que per l’Ajuntament s’ha procedit a efectuar la revisió del Padró d’Habitants del municipi 
amb data 1 de gener de 2019. 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 81 del RD 2612/1996, de 20 de desembre , pel qual es modifica el RD 
1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació territorial de 
les entitats locals. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha validat el fitxer del padró C08291AI.019. 
  
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia 10 d’abril 
de 2019 , ha dictaminat favorablement. 
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Al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-     Aprovar la revisió numèrica del Padró Municipal d’Habitants de Vacarisses, a 1 

de gener de 2019, amb el resultat de 6.717 habitants. 
 
SEGON.-      Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 
 
El Sr. Alcalde explica que a 1 de gener de 2019 Vacarisses tenia 6.717 habitants, per tant ha 
tornat a créixer en població seguint la tendència dels darrers 3 anys, després d’un parell d’anys 
que es va estabilitzar i, fins i tot,  decréixer una mica. 
 
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         
 
 
 
 
1.6.-  PROPOSTA D’ALCALDIA DE LA APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE 

CONTROL INTERN EN LA SEVA MODALITAT DE FISCALITZACI Ó I INTERVENCIÓ 
PRÈVIA LIMITADA.  

 
De conformitat amb el que es disposa en l’article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el 
13.1 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local, L’ajuntament pot acordar la implantació del 
sistemes de fiscalització prèvia limitada, on l’òrgan interventor es limitarà a comprovat els 
requisits bàsics marcats per la normativa reguladora d’aquest règim especial. 
 
Que s’ha considerat la necessitat d’implantar un procediment de Reglament del Control Intern, 
amb l’objecte determinar les normes de realització del procediment de fiscalització limitada 
prèvia de requisits bàsics de tota despesa i ingrés de l’Ajuntament de Vacarisses. 
Vist l’Informe emès per la Intervenció Municipal que consta a l’expedient. 

Vist l’Informe emès per la Secretaria Municipal que consta a l’expedient. 

_ 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 10 d’abril de 
2019, va dictaminar favorablement,  al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 

ACORD 
 
PRIMER.-  L’aprovació de l’aplicació a aquest Ajuntament del procediment de fiscalització i 
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intervenció prèvia limitada. 

_ 
SEGON.-  L’aprovació inicial del Reglament del Control Intern en la seva modalitat de                     

Fiscalització i Intervenció prèvia limitada 

 

_ 
TERCER.-  La publicació de l’acord que s’adopti al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, e-tauler, a la web 
municipal, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del 
dia següent al de publicació al Butlletí Oficial, els ciutadans puguin presentar 
les reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns (art. 49 LRBRL). 

_ 
QUART.-  Les reclamacions i suggeriments presentats seran informats per la Secretaria 

General, que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que 
procedeixi i d’aprovació definitiva del Reglament. 

_ 
CINQUÈ.-  En el cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments s’entendrà aprovat 

definitivament el Reglament, per a la qual cosa per l’Alcaldia s’ordenaran els 
tràmits necessaris per a la conclusió del procediment i la seva entrada en vigor. 

_ 
SISÈ.-   Que l’acord d’aprovació definitiva o, en el seu cas, l’acord d’aprovació inicial 

elevat automàticament a aquella categoria, juntament amb el text del 
Reglament, es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

_ 
SETÈ.-   Que l’acord i el text del Reglament es comuniqui a les Administracions de 

l’Estat i de la Comunitat Autònoma dins del termini dels sis dies següents a la 
seva aprovació, en compliment d’allò disposat a l’article 196.3 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 
 
El Sr. Alcalde diu que es tracta d’un tema farregós d’explicar i que ja van fer-ho a les  
comissions informatives,  i també els van enviar un correu per si tenien qualsevol dubte que fos 
resolt des d’Intervenció. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que ho troben una eina molt important per l’ajuntament i que per 
tant aproven la proposta.  
 
La Sra. Ríos diu que efectivament és un document molt tècnic que la Interventora ja els va 
explicar, i dedueixen que la crisi és la que ha posat de manifest la necessitat d’un control dels 
fons públics, també arran de la corrupció el ciutadà exigeix més transparència. Segueix dient 
que el reial decret 424/2017 de 28 d’abril que regula el règim jurídic de control intern de les 
entitats locals el que pretén és homogeneïtzar el règim de control per aconseguir una regulació 
uniforme de tot el sector públic, per tant, es tracta d’un document tècnic que ve donat per llei i 
estableix els protocols d’aquest control intern per dur a terme aquesta fiscalització.  
Per acabar, diu que entenen que aquestes eines alenteixen l’administració però a la vegada 
garanteixen la transparència, i és per tot això que hi votaran a favor. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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 V x V PSC U.I.PV. MOVEM ERC 

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
 
1.7.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ  PROVISIO NAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAX A PER LA 
UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I REALITZACIÓ 
ACTIVITATS ESPORTIVES.  

 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 

L’ordenança fiscal que es proposa modificar és la núm. 16, reguladora de la Taxa  per la 
utilització d’instal·lacions esportives municipals i realització activitats esportives, modificacions 
que obeeixen a aconseguir una reducció del dèficit actual,  fent un ajust a la baixa d’alguns 
imports de les taxes i una unificació de conceptes, tot seguint les recomanacions que vénen 
argumentades en un estudi previ que va realitzar la Diputació de Barcelona «Estudi de viabilitat 
de la zona esportiva.   

Amb aquesta modificació se’n veuen afectats l’article 4 i la disposició final. 

Les modificacions es materialitzen en la baixada de la quota de la matricula d’usuaris de 14 
anys fins a 65 anys i la quota a partir de 65 anys i discapacitats amb un grau de més d’un 33 %,  
i unificar una tarifa única que permet la utilització de la sala de musculació podent fer totes les 
activitats dirigides amb una mateixa quota, amb la previsió que amb aquesta mesura  
s’aconseguiria un augment de socis i/o usuaris del Poliesportiu Municipal, de la qual cosa se’n 
derivaria l’augment d’ingressos i  comportaria la reducció del dèficit.  
 
Vist el’ informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, i verificat que, en relació a la taxa per prestació de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competència local, que es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que 
es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Vist que l'article 22.2.d  de la Llei reguladora de les bases del règim local  atribueix al Ple la 
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple. 
 
Vistos els informes favorables de Secretaria i d’Intervenció,  i atès que la Comissió Informativa 
de Règim Interior, en sessió celebrada el dia  20 de juny de 2018 va dictaminar favorablement, 
es proposa al Ple l’adopció del següent 
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A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16, reguladora 
de la Taxa  per la utilització d’instal·lacions esportives municipals i realització 
activitats esportives,   així com el seu text refós. 

 
Són objecte de modificació l’article 4 i la disposició final, en el sentit següent: 
 
Article 4.- Quota tributaria:  

 Es modifiquen les quotes dels punts 3.1.a) i 3.1.c),  es suprimeixen els conceptes i 
quotes dels punts 3.1.b) i 3.1.d), i amb la reordenació d’apartats el c) passa a ser el 
punt b), restant així : 

 

3.1 Matrícula soci 2   

a) Usuaris de 14 anys fins 65 anys, o tenir el carnet Jove 20,00 €  

b) Adult, a partir de 65 anys i els discapacitats amb més d’un grau de 33%   15,00 € 

 

 S'elimina parcialment el títol del punt 3.4. i es manté 3.4.Mensualitats socis, es 
suprimeix el concepte i quota del punt 3.4.a), es modifiquen les quotes del punt 3.4.b) i 
3.4.c),  i amb la reordenació d’apartats el b) passa a ser l’a), el c) passa a ser el b) i el 
d) passa a ser el c), restant així : 

 

3.4 Mensualitats socis   

a) Usuaris de 14 anys fins a 65 anys 28,00 € 

b) Usuaris a partir de 65 anys i els discapacitats amb més d’un grau de 33% 14,00 € 

c) Abonament especial estiu (juliol i/o agost, i matrícula  25,00 € 

 

 Es suprimeixen íntegrament els conceptes i les quotes dels punts 3.5 i 3.6., i es 
modifica la quota del punt 3.9 . Amb la reordenació d’apartats el punt 3.7 passa a ser el 
punt 3.5,  el punt 3.8 passa a ser el punt 3.6, el punt 3.9. passa a ser el punt 3.7, el 
punt 3.10 passa a ser el punt 3.8, el punt 3.11 passa a ser el punt 3.9, el punt 3.12 
passa a ser el punt 3.10,  i el punt 3.13 passa a ser el punt 3.11, restant així: 

 

3.5 Mensualitat socis infantils de les Escoles Espo rtives que organitzi 
l’Ajuntament  

 

a) Usuaris de 4 a 15 anys 16,00 € 

3.6 Lloguer pista pavelló, no socis (inclou servei de vestidors)    

a) Lloguer 1 hora, amb llum 58,80 € 

b) Lloguer 1 hora, sense llum 46,68 € 

c) Abonament trimestral 1 sessió per setmana de 1h amb llum  500,00 € 



 12 

d) Abonament trimestral 1 sessió per setmana de 1h sense llum 390,00 € 

e) Abonament trimestral 2 sessió per setmana de 1h amb llum  900,00 € 

f) Abonament trimestral 2 sessió per setmana de 1h sense llum  700,00 € 

3.7 Matrícula soci dels treballadors d’empreses ubi cades al municipi que 
exerceixin activitats empresarials, professionals o  artístiques  

20,00 € 

3.8 Abonament mensualitat per empreses ubicades al municipi que 
exerceixin activitats empresarials, professionals o  artístiques   

 

a) A partir de 6  a  10 treballadors , cada soci 18,00 € 

b) A partir de 11 fins a 20  treballadors, cada soci 16,00 € 

c) A partir de 21 fins a 30 treballadors, cada soci 14,00 € 

d) A partir de 31 fins a 40  treballadors, cada soci 12,00 € 

e)  A partir de  41 treballadors, cada soci 10,00 € 

3.9 Carnet VIP no nominatiu per a empreses ubicades  al municipi  50,00 € 

3.10 Lloguer camp de futbol   

a) Per partit, sense llum 110,22 € 

b) Per partit, amb llum 137,77 € 

3.11 Lloguer futbol set    

a) Per partit, sense llum 81,59 € 

b) Per partit, amb llum 110,22 € 

 

La Disposició Final restarà amb el text següent: 

DISPOSICIÓ FINAL  

L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió ordinària del 25 d’abril de 2019,  una vegada s’hagi publicat l’acord de la 
seva aprovació definitiva i el text refós aprovat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
entrarà en vigor l’1 de setembre de 2019 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. “ 

  

SEGON.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’e-Tauler , a la pàgina 
Web i al Portal de Transparència de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així 
com el text complet de les modificacions,  durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública , els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
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TERCER.-  L’acord definitiu en matèria de modificacions de les Ordenances , així com el seu 
text refós aprovat,  serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament i a l’e-Tauler. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, abans d’entrar a explicar la proposta, vol reiterar les seves 
disculpes per no tenir encara l’informe final oficial de l’estudi de la viabilitat econòmica del 
poliesportiu municipal i de la zona esportiva, atès que la Diputació encara no els l’ha enviat.  
Segueix dient que, de totes maneres, els ha fet arribar l’informe que no era definitiu perquè hi 
ha alguna dada a nivell informatiu que no és del tot correcte i s’ha de rectificar. 
 
Pel que fa a la proposta diu que, tal com es va parlar a comissions, és degut a l’informe de 
Diputació que s’ha apostat per regular millor les taxes dels serveis que s’ofereixen al 
poliesportiu i els que es puguin anar ampliant i establir una taxa més acord amb l’entorn 
immediat.  Segueix dient que, bàsicament , el que s’ha fet és reduir moltes de les taxes que hi 
havien regulades fins ara pel tal que sigui una cosa més fàcil d’entendre pels usuaris 
interessats, de la mateixa manera que la reducció i equilibri de les taxes conforme a la reducció 
de les despeses, el que comportarà que vinguin més usuaris. Diu que el preu de la matricula 
també ha disminuït, i ara per les persones de 14 a 65 anys és de 20 € enlloc dels gairebé 30 € 
que pagaven fins ara, igual que pels majors de 65 anys o amb una discapacitat mínima d’un 
33%, i a part de tot es mantenen les bonificacions aprovades a l’ordenança el 2017. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que el ple està tenint un perfil baix, com hauria de ser per 
tractar-se del darrer ple de la legislatura, però els sap molt greu que la promesa que els va fer 
el Sr. Alcalde de que avui tindrien l’informe de viabilitat econòmica del poliesportiu no sigui així i 
per tant no ho poden debatre i hauran d’esperar a la propera legislatura per poder-ho fer, cosa 
que a ell personalment i al seu grup els sap molt greu que sigui així. 
 
El Sr. Casas diu que d’entrada ell ja s’ha disculpat per aquest fet i que, com que la Diputació no 
els ha fet arribar l’informe definitiu, ahir per la tarda ja va enviar un correu als portaveus de tots 
els partits demanant disculpes i afegint tota la informació corresponen a l’informe. 
 
El Sr. Serna diu que ell ha mirat els correus abans d’anar al ple i no ho ha rebut. 
 
El Sr. Boada diu que ell tampoc. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que, de totes maneres ,ell va dir que tindrien l’informe, 
però com que aquest informe no el fa ell ,sinó la Diputació, si cal demana perdó però es remet 
a la Diputació que és qui els va dir que tindrien l’informe fet. Reitera que a l’informe inicial hi 
havia algunes consideracions que s’havien de revisar i van els hi van dir que ho rectificarien i 
els enviarien el definitiu, però no ho han fet, per tant torna a demanar disculpes però en nom de 
la Diputació.  
 
El Sr. Boada diu que no han rebut cap correu, només el de la convocatòria. 
 
La Sra. Sánchez diu que elles si que ho van rebre, però es tracta d’un tema per parlar-ne 
vastament i tranquil·lament ,perquè és una mica feixuc i complex, per tant tampoc hagués estat 
aquest ple el lloc de debat més adient. Afegeix que, de totes maneres,  no deixa de ser un 
estudi de viabilitat fet per una empresa especialitzada, i per tant han de pensar que saben del 
què parlen. Una altra cosa és la decisió política, que serà la que decideixi el proper govern, 
doncs hi ha uns escenaris i unes propostes de gestió que les haurà de decidir qui governi la 
propera legislatura. 
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Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde qui diu que el que fa l’estudi és racionalitzar una mica 
els preus, eliminar-ne, perquè hi ha moltes taxes, estructurar-les una mica i, el que busca és 
que, amb la millora dels preus, es donin d’alta més usuaris i el pavelló sigui molt més rendible. 
Segueix dient que el problema de l’ordenança és que s’hauria de posar en marxa de cara al 
setembre, però sinó s’aprova ara, poden deixar-ho sobre de la taula i convocar un ple 
extraordinari.   
 
Pren la paraula el Sr. Garrido per dir que ells no diuen que no hagin enviat el correu, sinó que 
ells no l’han rebut, doncs no seria la primera vegada que per una errada o canvi en el correu no 
els ha arribat. Per altra banda diu que, donat que el ple passat amb l’argument d’aquest informe 
els va tirar la cavalleria per sobre, i ara resulta que és erroni.... 
 
El Sr. Alcalde el corregeix i li diu que no és erroni. 
 
El Sr. Garrido diu que tenia errades. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, però que no eren de la gestió que es va fer en l’anterior mandat. 
 
El Sr. Garrido diu que ara això els crea una incertesa i no poden parlar-ne perquè no tenen 
l’informe. 
 
El Sr. Alcalde diu que no hi ha cap problema en deixar-lo sobre de la taula i ja faran un ple 
extraordinari. 
 
El Sr. Serna diu que no té res a veure una cosa amb l’altra. 
 
El Sr. Alcalde diu que si hi ha alguna ombra de dubte sobre l’informe, i és cert que l’informe 
encara no s’ha presentat de manera oficial perquè hi havia algunes errades que no tenen res a 
veure amb això,  el que poden fer és apretar perquè arribi l’informe i fer un ple extraordinari per 
debatre aquesta ordenança. 
 
El Sr. Serna diu que ell creu que les ordenances s’han d’aprovar avui, doncs el que no faran és 
sacrificar les ordenances per l’informe, perquè no té res a veure. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Garrido ha dit que hi ha una ombra de dubte sobre l’informe, o 
potser no s’ha expressat del tot bé, i és per això que els proposa que esperin a l’informe 
definitiu i, un cop l’hagi vist tothom, fan un ple extraordinari per aprovar o no la modificació de 
l’ordenança. 
 
El Sr. Garrido diu que ell només ha puntualitzat que si l’havien enviat ells no l’han rebut, però la 
Sra. Sánchez ha dit que ella sí, cosa que li estranya, però ara el Sr. Alcalde pot proposar el que 
vulgui, com si vol fer un ple extraordinari. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui informa de que al correu que han rebut elles, a la còpia, hi surten 
tots els correus. 
 
El Sr. Boada diu que a ell el de l’ajuntament no li funciona i que fa servir el gmail. 
 
La Sra. Sánchez diu que també hi ha els correus privats. 
 
El Sr. Gibert pregunta al Sr. Casas si recorda a quins correus ho va enviar. 
 
El Sr. Casas diu que creu que va ser als de l’ajuntament, però no n’està segur. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui diu que durant els 4 anys de mandat els han passat aquestes coses. 
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El Sr. Boada diu que fins ara els havia rebut, però ara se li ha espatllat l’ordinador.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que li sembla ridícul estar parlant al ple de si reben els correus o 
no o de si els ha petat l’ordinador, doncs si tenen algun problema amb el correu el que han de 
fer és comunicar-ho a l’ajuntament. 
 
El Sr. Boada diu que quan els correus surten de la secretaria d’alcaldia no tenen mai cap 
problema, però depèn d’on surtin si. 
 
El Sr. Alcalde diu que degut a aquest error convocaran un ple extraordinari per aprovar aquesta 
modificació, doncs li sembla que és el més just per tothom. 
 
El Sr. Boada diu que no val la pena. 
 
El Sr. Alcalde els pregunta si votaran una cosa que no l’han rebut, ni llegit.  
 
El Sr. Serna diu que el que voten son unes ordenances que no tenen res a veure. 
 
El Sr. Alcalde diu que la modificació de les ordenances s’ha fet en base a l’informe, informe que 
no han rebut i no s’han pogut llegir.  
 
El Sr. Serna diu que no tenen cap problema en votar i demana al Sr. Secretari que quedi clar 
que el que ells demanen és l’informe. 
 
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         
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM,  PER ACUSAR L’ESTAT 

D’UTILITZAR LA JUSTÍCIA PER PERSEGUIR L’INDEPENDENT ISME I LIMITAR 
DRETS FONAMENTALS  

 
El dia 12 de febrer començà 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 
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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 
criminalitza els més de dos milions de persones que l’1 d’octubre van defensar la democràcia 
amb el seu propi cos.  
 
Alhora, el Suprem no deixarà en llibertat els presos polítics que són candidats perquè puguin 
fer la seva campanya. Fet que és d’una gravetat extrema perquè no només s’estan vulnerant 
els drets del presos, sinó també els de tots els ciutadans i ciutadanes, ja que tenim el dret de 
sentir les opinions i propostes de tots els candidats. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Vacarisses proposa 
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.-  Exigir que els exiliats i exiliades puguin retornar lliurament. 
 
CINQUÈ.-  Exigir la llibertat dels presos polítics que són candidats per tal que puguin fer 

campanya electoral   
 
SISÈ.-  Exigir el dret a l’autodeterminació com a mesura democràtica per resoldre aquest 

conflicte polític. 
 
SETÈ.-  Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i el Parlament de Catalunya. 
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El Sr. Alcalde explica que presenten aquesta darrera moció en el darrer ple del mandat, en 
definitiva, perquè tots els grups polítics aquí representats es posicionin sobre el dret a 
l’autodeterminació, sobre la llibertat o no dels presos polítics injustament empresonats, i si 
volen també poden parlar dels errors que en aquest mateix sentit han tingut amb el Sr. Sandro 
Rosell, dos anys a presó preventiva i finalment l’han absolt. Per tant, si volen, poden obrir un 
debat sobre la justícia, sobre el que representa la justícia a Espanya i quins son els mitjans per 
canviar aquesta judicialització de la política. 
Segueix dient que vol destacar que els grups polítics que es presenten en aquestes eleccions i 
tenen els seus líders empresonats no juguen en les mateixes condicions que els altres grups 
que es presenten en aquests comicis i, com diu la proposta, volen denunciar la 
instrumentalització política de la justícia que s’està duent per part de l’estat i manifestar la 
judicialització de la política que, lluny d’oferir solucions, dificulta i bloqueja la situació política i 
social. 
Reitera que pensen que les solucions son sempre polítiques, no judicials ni de repressió, sinó 
polítiques, quan hi ha embats entre diferents territoris i diferents maneres de pensar la manera 
de resoldre-ho és votant i , en el debat , és parlar i dialogar.  
També exigeixen l’alliberament dels presos i les preses polítiques que son candidats per tal que 
puguin fer campanya, encara que arriba una mica tard,  i el retorn dels exiliats i exiliades 
polítiques. Per acabar, exigir el dret a l’autodeterminció com a mesura democràtica per resoldre 
aquest conflicte, doncs els conflictes polítics es resolen parlant i votant. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que, com ja saben, la presentació de mocions d’aquest 
caire ha estat reiterativa,  i ja van dir que no votaran a favor cap més que en posessin sobre la 
taula i, per tant, s’abstindran. 
 
El Sr. Alcalde els pregunta si tenen alguna consideració política per votar en contra de la 
moció. 
 
El Sr. Serna respon que no en tenen cap de consideració, que s’abstindran. 
 
El Sr. Alcalde pregunta quina és la justificació política. 
 
El Sr. Serna diu que en el seu moment ja es va justificar, perquè és reiteratiu i no tenen res 
més a dir. 
 
El Sr. Alcalde diu que només volia poder explicar que hi votaran en contra perquè es reiteratiu. 
 
El Sr. Garrido diu que no hi votaran en contra, sinó que s’abstindran. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell només els pregunta, com a partit polític, si hi ha alguna justificació 
política del perquè s’abstenen. 
 
El Sr. Serna torna dir que no tenen res a dir. 
 
El Sr. Alcalde diu que, per tant, no tenen cap justificació. 
 
El Sr. Serna respon que no. 
 
Intervé la Sra. Sánchez  qui diu que ja l’han debatut aquest tema, i n’han parlat, i la postura 
dels socialistes sempre ha estat la mateixa i molt clara, doncs sempre han dit que aquest judici 
és el resultat del fracàs de la política, doncs en política s’ha de dialogar i s’ha de poder parlar 
de tot, perquè no només hi ha una banda que té tota la culpa, sinó que hi va haver un problema 
entre dos governs que no van sortir-se’n però, ara, amb el canvi de govern, tampoc.  
Segueix dient que els socialistes volen formar part de la solució del problema, doncs estan en 
contra d’aquestes presons preventives, doncs igual que ha passat amb el cas del Sr. Sandro 
Rosell, doncs ara no hi ha res que pagui el greuge moral, personal i familiar que se li ha causat. 
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Però tampoc es pot minimitzar ni banalitzar el que va passar al Parlament els dies 6 i 7 de 
setembre de 2017, estan d’acord que les coses s’han de parlar i votar, però modificar o 
violentar les lleis per afavorir uns interessos partidistes és el que a ells no els ha semblat bé. 
També diu que tot aquest temps del procés ells s’han sentit maltractats, com si no fossin 
catalans, i això els ha dividit i ha generat certs sentiments radicals que porten a atiar els 
conflictes i a no solucionar-los. Segueix dient que queda molt bé parlar de l’autodeterminació, 
però ella recorda que , per més que ells diguin que no hi ha democràcia,  son un país amb una 
democràcia consolidada i reconeguda per organismes internacionals, que té errors i que s’ha 
judicialitzat i s’han vulnerat drets, però la posició és que hauran de reconstruir tot això tots 
plegats. Els socialistes sempre diuen que és incompatible ser socialista amb els nacionalismes, 
doncs per ells els nacionalismes acaben sent excloents, sectaris i supremacistes.  
Per acabar diu que ells, des de la central-democràcia pensen que s’ha de ser més transversal i 
inclusiu, comparteixen motius i raons, però no estan d’acord amb tot el que demanen a la 
proposta i, per tant , s’abstindran. 
 
El Sr. Alcalde li diu a la senyora Sánchez que li agraeix la reflexió política pel posicionament del 
seu vot. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que es tracta d’una moció molt semblant a les que els 
tenen acostumats reiteradament  i en les que el seu grup polític s’ha manifestat en més d’una 
ocasió molt clarament, és a dir, estan en contra de la presó provisional dels presos polítics i de 
la judicialització de la política, però igual que ha dit Veïns per Vacarisses ells també van 
demanar que deixés de presentar mocions del mateix caire, perquè ja s’han manifestat al 
respecte, però el Sr. Alcalde no els ha fet cas i n’ha seguit presentant més. Segueix dient que 
poden entendre que insisteixen, doncs tenen gent del partit empresonats, exiliats ... però també 
estaria bé que entenguessin que la postura d’un grup que no depèn de cap partit polític, com 
ells, ja han manifestat clarament en més d’una ocasió el seu pensament. Reitera que ja li van 
demanar fa uns plens que no en presentés més de mocions iguals, doncs ha arribat un moment 
que tot això és una mica cansí, amb tots els respectes, doncs tant els socialistes com els Veins 
per Vacarisses i U.I.P.V ja han donat el seu parer, però ara el que volen és comprometre als 
que estan a l’oposició, i el que han de fer és respectar el que vulguin fer encara que no ho 
comparteixin. Afegeix que també saben que demà mateix el Sr. Alcalde, per les xarxes , anirà 
dient que U.I.P.V. no ha votat a favor dels presos polítics. 
 
El Sr. Alcalde diu que no dirà cap mentida. 
 
El Sr. Gibert diu que ja ho saben que no, però ho aprofita per fer política en contra dels que 
estan allà i, per tant, no li donaran aquest gust. Torna a dir que la seva postura ja l’han deixat 
clara, estan en contra de les presons provisionals i la situació que es troben els presos polítics, 
però també ho estan de que pràcticament a cada ple presentin les mateixes mocions amb el 
mateix caire. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que està clara l’etapa en la que es troben, a final de 
legislatura, en un moment preelectoral, i està clar que aquesta moció ja s’ha anat presentant i 
té un talant absolutament preelectoral. Movem Vacarisses també ha exposat en més d’una 
ocasió el seu criteri, hi votaran a favor clarament perquè entenen que el que pretén la moció i 
es reitera amb la mateixa és denunciar la instrumentalització política de la justícia, exigir 
l’alliberament immediat dels presos i el fet de que la presó preventiva que se’ls va aplicar va ser 
una condemna avançada i absolutament injustificada. Segueix dient que des de la seva 
formació política, el que més els cansa, més que la presentació reiterada d’aquestes mocions, 
és el desgovern que han patit i estan patint a Catalunya i el fet de que no s’hagin refet d’alguna 
manera les retallades que es van patir a nivell de sanitat, educació...... encara estan esperant 
que amb la conformació del nou govern es financin les escoles bressol per part de la 
Generalitat. 
 
El Sr. Alcalde diu que això depèn dels pressupostos. 
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La Sra. Fuster diu que els pressupostos a nivell estatal els han frenat, i la situació és de 
desgovern, i no només no avancen sinó que ho fan amb una política de retallades, no hi ha un 
pronunciament clar sobre l’habitatge quan hi ha molta feina per fer i pronunciar-se i tirar 
endavant, però un cop més aquesta situació els ha portat a una paràlisi de govern. 
Per altra banda diu que, amb aquestes mocions, la situació política és la que és, el conflicte 
territorial és important en aquests moments, però la política s’ha de fer i continuar el dia a dia, 
en temes de dependència tampoc arriben les solucions... Està clar que s’ha de fer més feina, la 
solució al conflicte territorial son apostes polítiques que siguin mediadores i no confrontar, que 
és el que ha fet el procés, dividir la societat, el que suposa un greu perill, que no els portarà 
enlloc, i les properes eleccions així ho demostraran. També diu que els agrada sentir que, per 
part d’Esquerra Republicana finalment s’aposta pel dret a decidir, doncs des de la seva 
formació fa anys que es postula. 
Per acabar diu que votaran a favor de la moció, doncs la manera com s’ha portat per part de 
l’estat no és l’adequada en un estat democràtic, perquè hi ha maneres d’actuar que no son 
gens democràtiques. 
 
El Sr. Alcalde agraeix la seva intervenció i diu que el fet de reiterar diferents mocions amb el 
mateix posicionament no hauria de comprometre els grups polítics, doncs si fa dos anys hi 
votaven a favor, ara, que falta un mes per les eleccions, no entén que ha canviat, doncs hi 
segueixen havent presos polítics, estan davant un judici que és una farsa i els dos grups 
polítics independents de Vacarisses sembla que visquin al marge de la societat, doncs fa dos 
anys es van posicionar a favor del dret a decidir, del dret a l’autodeterminació i ara que venen 
eleccions es posicionen a favor de res, que és el que vol dir abstenir-se davant aquesta 
proposta, a no ser que hi hagi una justificació política com per part del PSC, que a nivell 
nacional estan molt allunyats, però com ja ha dit agraeix que hi hagi una justificació. 
Adreçant-se a Veins per Vacarisses i a U.I.P.V. els pregunta si estan a favor del dret a 
l’autodeterminació, de que els presos polítics siguin alliberats, de denunciar la 
instrumentalització i judicialització de la política ... i ,per tant, si no es posicionen demà ell i els 
seus companys i companyes tenen tot el dret a dir que no han votat a favor del dret a 
l’autodeterminació del poble de Catalunya o a favor de l’alliberament dels presos i les preses 
polítiques i del retorn dels exiliats i exiliades. 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que Esquerra Republicana no és un partit nacionalista, 
sinó que és un partit independentista i republicà, i el fet de ser republicans va molt més enllà d’ 
una organització política, del fet de tenir rei o no. El fet de ser republicans vol dir moltes coses, 
això de la igualtat i la fraternitat s’ho creuen i en fan bandera, com saben el seu candidat a 
Madrid és en Gabriel Rufián que té els seus orígens on els té, perquè Esquerra Republicana té 
les portes obertes a tothom, tingui l’origen que tingui, per tant no es consideren nacionalistes 
sinó independentistes, republicans, d’esquerres i també socialistes, i amb això coincideixen 
amb el PSC,  i amb el tema de la redistribució de la riquesa i la república. Segueix dient que 
treballar per una república és per aconseguir igualtat per tothom, i no que hi hagi uns a dalt i 
uns a sota, sinó caminar cap al socialisme real. 
 
La Sra. Sánchez diu que per aquí sí que s’hi trobaran. 
 
Pren la paraula el Sr. Garrido qui diu que no sembla que visquin al mateix país, doncs el 
portaveu de Veïns per Vacarisses ja fa molt temps que va dir que si es seguien presentant 
mocions d’aquest caire es mantindrien al marge. Diu que, com sap el Sr. Alcalde, en moltes 
ocasions han votat lliurement el que han considerat, amb llibertat de vot, fins i tot creant  un 
precedent es va arribar a fer una votació en secret, i per això si demà el Sr. Alcalde diu que hi 
ha votat en contra serà mentida. 
 
El Sr. Alcalde diu que no, que han dit que s’abstindran. 
 
El Sr. Garrido diu que fa un moment el Sr. Alcalde ha entès que hi votarien en contra i per tant 
demà pot vendre que hi han votat en contra, i ell vol que quedi clar que ell també està en contra 
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de la presó preventiva dels presos polítics, però ha posat l’exemple d’en Sandro Rosell, que no 
té res a veure. 
 
El Sr. Alcalde diu que, evidentment que no té res a veure, però que també es tracta d’una presó 
preventiva. 
 
El Sr. Garrido li diu al Sr. Alcalde que ell confia poc en la justícia. 
 
El Sr. Alcalde respon que amb la justícia espanyola no hi confia gens.  
 
El Sr. Garrido diu que en aquest cas hi ha molts diners en joc, el Barça...i no creu que sigui un 
bon exemple. 
 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que demà el que pot dir és que Veïns per Vacarisses es van 
abstenir i no van voler justificar el motiu, sense vendre més motos. 
 
El Sr. Serna diu que farà el que voldrà. 
 
El Sr. Garrido segueix dient que el que a ell li sap greu és que Vacarisses estigui com està des 
d’ abans que comencés el procés. A més, al PSC, que també s’abstenen ,els ha diferenciat 
d’ells només perquè han argumentat el seu vot, quan ells tenen la llibertat d’argumentar o no el 
que vulguin. 
Per acabar diu que demà pot vendre les motos que vulgui, però que sàpiga que mentre ell ha 
estat mirant per sobre de Vacarisses i altres partits, ells s’han trobat sense possibilitats de 
poder ajudar a millorar Vacarisses, i només cal que doni una volta pel Ventaiol, La Creu, El 
Raval de Bonaire, el Fresno... on pràcticament no s’ha fet res en 4 anys. 
 
El Sr. Alcalde diu que evidentment que son lliures per votar el que vulguin, però que ell creu 
que, com a partits polítics, han de donar la justificació del perquè diuen que sí, que no o 
s’abstenen. 
 
El Sr. Garrido li pregunta si el que vol és que esmenin la moció i treguin alguna cosa que es 
manifesta agressivament, doncs probablement hi ha gent del seu partit que no pensen com ell, 
però pensen en Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell també hi pensa. 
 
El Sr. Garrido diu que s’ha de diferenciar entre els partits que tenen sucursals a Barcelona o 
Madrid i els d’aquí, que son humils i miren per Vacarisses, i si algun dia governen ja saben que 
al ser un partit municipalista la Diputació i la Generalitat tancaran l’aixeta, i hauran de tallar 
carreteres perquè arribi alguna subvenció. 
 
El Sr. Alcalde el corregeix i li diu que Veïns per Vacarisses és un partit municipal, no 
municipalista, perquè només tenen representació a Vacarisses, municipalista és un partit 
d’àmbit nacional que té representació a més llocs. 
 
El Sr. Garrido diu que als seus estatuts diu que son municipalistes, però que si al Sr. Alcalde no 
li agrada això és així. 
 
El Sr. Alcalde diu que en aquest cas els estatuts estan malament, però que no s’hi ficarà amb 
això.  
Segueix dient que en aquest mandat no s’han tret més subvencions de Diputació ni de la 
Generalitat, ja ho explicaran, s’ha fet la C-58, la reforma de la BV1211, la subvenció per la 
reparcel·lació de la Creu, l’estudi que es farà per les urbanitzacions petites, etc...però si vol 
seguir amb el seu posicionament de dir que son un partit municipal... 
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El Sr. Garrido diu que hi ha veïns de primera i de segona. 
 
El Sr. Alcalde respon que ells treballen per tal que tots siguin de primera. 
 
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    
 
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS.  
 
No 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 25 DE MARÇ I L’1 D’A BRIL DE 2019.  
 
 

             Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha fet entrega de la 
minuta corresponent juntament amb la convocatòria. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 84/2019, de 22/03/2019, al 111/2019, de 
9/04/2019), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 11/2019, de 2/04/2019, al 13/2019, de 
5/04/2019), (Serveis Municipals, del 12/2019, de 1/04/2019, al 16/2019, de 2/04/2019), 
(Sanitat i Consum, del 9/2019, de 28/03/2019, al 10/2019, de 8/04/2019), (Urbanisme, 
del 21/2019, de 22/03/2019, al 29/2019, de 4/04/2019), (Indústria, Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, el 5/2019, de 2/04/2019), (Esports, del 13/2019, de 
26/03/2019, al 15/2019, de 5/04/2019), (Educació, del 14/2019, de 25/03/2019, al 
19/2019, de 9/04/2019), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 23/2019, de 
15/03/2019, al 32/2019, de 8/04/2019), (Cultura, Festes i Patrimoni, del 11/2019, de 
15/03/2019, al 13/2019, de 2/04/2019), (Participació Ciutadana, el 4/2019, de 
2/04/2019).  

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

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 PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 

 
 

INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ 
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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: 
 
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 2019. 
 
 

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

FONAMENTS DE DRET 
 

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
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5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 1er trimestre de l’any 2019 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, en relació a l’atur, diu que tot i que ha augmentat en 3 
persones estan en una taxa d’atur registrat del 10,16 %, per sota definitivament del Vallès 
Occidental i de la mitjana de Catalunya i amb una variació interanual que, tret de Sant Llorenç 
Savall, som el poble en el que l’atur ha disminuït més en aquest darrer any. Com sempre 
agraeix la feina que es fa des de la regidoria i tècnics de la borsa de treball. 
 
Per altra banda informa de que aquesta setmana santa el Punt de Vol ha estat tancat i hi va 
haver un dia que un grup de joves, que evidentment no representen el col·lectiu, hi van entrar i 
hi van fer destrosses, van trencar uns vidres, una paperera, algunes portes...Explica que al 
Punt de Vol hi ha una càmera i s’està treballant per identificar aquestes persones, i de la 
mateixa manera que s’ha sancionat a d’altres persones que en altres ocasions han fet 
destrosses, se’ls hi farà pagar i se’ls portarà on s’hagin de portar, si cal davant dels Tribunals. 
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Torna a dir que es tracta d’un grup molt petit, que poden ser 6 o 7 persones, que no 
representen en cap cas els joves i les joves de Vacarisses. 
Informa que dimarts es tornarà a obrir el Punt de Vol i que entre ahir i avui molts joves s’hi han 
acostat per interessar-se per la situació i per manifestar el seu descontentament amb aquests 
joves que no els representen i s’han ofert en ajudar i col·laborar en identificar-los. 
Insisteix en que no criminalitzen ni culpabilitzen a un col·lectiu per culpa de 6 o 7 joves, que no 
va més enllà.    
 
En relació al robament de coure que ha deixat a uns 300 veïns sense telefonia, s’han fet dos 
requeriments a Telefònica, avui s’han tornat a posar en contacte amb el responsable de zona, 
qui els ha dit que el dia 27 està restablerta la telefonia a la zona, i que no ho han pogut fer fins 
ara perquè no els hi ha arribat el material. Explica que es tracta d’un robatori, del que 
l’ajuntament no és responsable, tot i que hi ha algú que intenta culpabilitzar-nos dels robatoris 
de coure, cosa que està totalment fora de lloc. 
 
Intervé el Sr. Garrido per dir que no estan afectats 300 veïns, sinó que el robatori ha estat de 
300 metres.  
 
El Sr. Alcalde diu que no, que hi ha hagut 300 incidències i que el robatori ha estat de més de 
300 metres.  
 
Per altra banda informa de que el dia 2 de maig es reuneix el tribunal per la sentència de 
Torreblanca II i a finals de mes es comunicarà la sentència. 
 
El Sr. Secretari aclareix que el dia 2 el Tribunal es reuneix per fer la votació i que ja els ho 
comunicaran. 
 
El Sr. Alcalde explica que la contingència està feta, és a dir, aquest govern ha reservat els 
500.000 € que pot costar, si es reitera la sentència anterior, més els interessos. Aclareix que 
entremig hi ha unes eleccions i qui governi el proper mandat decidirà què vol fer amb aquests 
diners, però que consti que els diners hi son. 
 
Per acabar diu que els ha arribat una proposta de fer un debat electoral amb tots els partits 
polítics el 17 de maig, tal com es va fer els darrers tres mandats.  Afegeix que ell és partidari de 
que es faci, amb periodistes externs, que hi participin tots els partits polítics que es presentin a 
les eleccions i que decideixin entre tots com s’articula el debat.  
 
 
Abans dels precs i preguntes el Sr. Alcalde diu que donarà la paraula a tots aquells regidors o 
regidores que vulguin acomiadar-se.  
Agraeix a tothom que té la valentia de presentar-se a un partit polític per treballar per 
Vacarisses doncs, com saben tots els que han estat aquí, és una feina sacrificada, i tot i que a 
vegades s’equivoquen, tots i totes fan el millor que creuen per millorar la nostra vida. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui agraeix a la Sra. Ríos, a la Sra. Sánchez i al Sr. Llorens la 
seva dedicació política de molts anys, doncs és un sacrifici personal, familiar, professional, un 
treball a favor de la col·lectivitat, el que és molt lloable. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui llegeix un text de comiat i de balanç dels últims 4 anys: 
 
“ Com sabeu la majoria de vosaltres, les regidores del PSC ens retirem de la primera línia de la 
política local. Portem anys treballant pel nostre poble, estem satisfetes per la feina feta però 
hem completat un cicle i pensem que és hora de fer un pas al costat per donar entrada a gent 
nova, especialment gent jove que vol treballar des del compromís amb el nostre poble i el 
projecte socialista. Aquesta ha estat una legislatura especialment complicada, molt marcada 
pels esdeveniments del procés i la situació política generada al seu entorn. Ens enganyaríem si 
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no som capaços de reconèixer les tensions que hi ha hagut , tan dins de l’ajuntament com entre 
els nostres veïns i veïnes, i aquesta convivència que s’ha vist malmesa els darrers temps i que 
a nosaltres personalment els dol en l’ànima, és la que ens hem de proposar reconstruir plegats, 
és responsabilitat de tots i cadascun de nosaltres. Si una cosa hem intentat les regidores 
socialistes és posar-nos a la pell dels altres per entendre els seus sentiments, que tot i no 
compartir-los, pensem que hem estat prou respectuoses amb les idees i amb els arguments 
dels altres, tot i no ser els nostres, i aquest creiem que és el tarannà que ha de presidir la vida 
pública. Esperem que  haguem après alguna cosa d’aquest període tant complex i que mai més 
els anhels d’independència tornin a trencar la convivència. Segurament els resultats de les 
properes eleccions municipals ens faran reflexionar, i molt, sobre les conseqüències i la 
traducció pràctica de tot el que ha succeït. Pel que fa als poc més de dos anys que hem estat 
regidores al govern, gestionant les àrees que teníem delegades, hem intentat treballar amb 
honestedat i dedicació, prioritzant els temes rellevants i procurant sempre el bé comú, perquè 
així és com nosaltres entenem la política, amb encerts i amb errades, perquè a vegades no en 
som conscients d’aquestes fins que agafem perspectiva, però és humà i cal dir-ho. 
En el nostre període com a oposició hem procurat donar estabilitat a un govern amb minoria 
amb el qual, i com és perfectament conegut, compartíem unes polítiques de progrés i de model 
de municipi. Per això, malgrat ser oposició, hem donat suport a la majoria de propostes perquè 
creiem sincerament que eren bones i beneficioses per a Vacarisses. No tindria cap sentit votar-
les en contra pel sol fet d’estar a l’altra banda, aquest no és el nostre concepte d’oposició, 
perquè es poden votar coses en contra, però sempre amb arguments, amb un sentit crític i des 
de la lleialtat constitucional, no des del no pel no,i per això pensem que hem fet una oposició 
responsable, que és el que mereix en definitiva la ciutadania. En el panorama polític actual, que 
de vegades fragmenta més el vot, els resultats faran necessariament que ens haguem 
d’entendre, fins i tot, amb persones d’ideologies molt diferents a la nostra. Ja fa anys que es 
van acabar les majories absolutes, la societat és cada vegada més plural i diversa i això es 
trasllada als resultats electorals. Pactar amb qui pensa com tú és relativament senzill, però 
haver de pactar amb qui pensa diferent serà un autèntic repte i ens hi haurem d’esforçar i molt. 
En aquesta campanya electoral local sabem que s’incorporen noves persones a les diverses 
candidatures, tenir gent nova a la política és bo, els equips humans s’han de renovar per salut 
democràtica i el que esperem és que els qui seguiu aquí i teniu experiència sigueu prou 
generosos amb aquestes persones, perquè ningú arriba ensenyat ni a la política ni enlloc. El 
nostre poble l’hem construït entre tots i totes, els qui hi hem nascut i els qui hi hem vingut 
després, els governs i les oposicions, les majories i les minories, les dones i els homes. Per als 
socialistes, com deia l’alcalde Sr. Canongia, Vacarisses és sentiment, i aquest sentiment és el 
que ens ha de moure per aconseguir un poble on viure millor, en aquest entorn privilegiat que 
tenim i que ens hem de proposar mantenir. Desitgem que, governi qui governi, entomi amb 
valentia els dos grans reptes pendents a Vacarisses, la gestió de l’aigua i urbanitzar el Ventaiol. 
Els i les socialistes, per responsabilitat, ho seguirem reivindicant sigui quina sigui la posició que 
ens doni la ciutadania el proper 26 de maig. 
Volem agrair a tots els treballadors i treballadores d’aquesta casa la seva vocació al servei 
públic i la bona predisposició, perquè ells i elles son els qui més pateixen els canvis polítics, i 
ho fan sempre des del rigor i la professionalitat. Moltes gràcies. 
Felicitar també al públic incondicional que ha assistit als plens cada dijous de final de mes i 
agrair el seu interès pels assumptes de tots i també per la seva paciència amb nosaltres, els 
polítics, que en alguns moments no hem estat gaire a l’alçada. Finalment volem desitjar molta 
sort a totes les candidates i candidats a les properes eleccions municipals i molts encerts a les 
persones que dirigeixin la política els propers anys. Sapigueu que nosaltres, Mariana i jo, 
restem a la vostra disposició i posem els nostres coneixements i la nostra experiència al servei 
de qui ens vulgui demanar consell o ajut. Moltes gràcies a tothom.” 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que ha estat regidor durant dues legislatures, la 
primera durant la que va ser molt afortunat, doncs com a persona vinculada tota la seva vida a 
la universitat, va tancar el pis de Barcelona i, amb la seva esposa i dos fills, es van instal·lar a 
la casa que tenen a Vacarisses. Segueix dient que avui un dels fills és un gran personatge, que 
en aquests moments deu estar treballant amb el ministre de Jordania, després d’haver passat 
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junts uns dies de vacances,  i l’altra fill és el seu veí. Per tant ho va endevinar, aquest era el 
seu lloc. El que no pensava és que quan va arribar el dia de la seva jubilació, aquella mateixa 
setmana, van trucar a la porta el Josep Maria i el Salvador i li van demanar una major 
implicació per part seva, al que els va respondre que havien encertat perquè s’acabava de 
jubilar.  
Explica que en la seva primera etapa, malgrat no tenir experiència, va tenir la fortuna de poder 
ser regidor de Medi ambient, Participació Ciutadana i Urbanisme, feina de la que va gaudir 
molt, i va ser molt instructiva. Segueix dient que, per raons d’edat i de salut, pensa que amb 73 
anys i desprès d’aquestes dues etapes ja li toca descansar una mica i disfrutar de la seva neta i 
dels seus fills. Moltes gràcies. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que si haguessin pogut començar amb aquestes paraules 
fa 4 anys, moltes coses haguessin estat diferents. Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que   
moltes vegades no han coincidit en moltes coses, però li agraeix les seves paraules i diu que 
no tindria cap problema en anar a sopar amb ella. 
 
La Sra. Sánchez diu que aprofitant el to col·loquial, elles tenien el propòsit de proposar-los anar 
tots plegats a fer un comiat, doncs a nivell personal no tenen res amb ningú, amb tingut 
diferències amb el Sr. Boada, en concret moltes, però s’ha de separar el debat polític de les 
relacions personals, i aquí és on es faran grans tots. 
 
El Sr. Boada respon que li sap greu però justament avui es troba malament i té ganes d’anar a 
descansar, però tal com ha dit la Sra. Sánchez tots hauran d’aprendre una mica.  
 
El Sr. Alcalde, adreçant-se al Sr. Boada, li diu que li agraeix molt la feina que ha fet. A més, 
quan va estar a govern, s’entenia molt amb ell perquè és una persona oberta al diàleg i a 
arribar a acords, afegeix que amb tots els que estan allà, persones que treballen pel bé comú, 
que abandonen molts projectes i ho pateix la família, encara que sigui amb diferents maneres 
de veure-ho. 
 
El Sr. Boada afegeix que el respecte no es pot perdre. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que del seu partit, tant el cap de llista com el segon, son els 
mateixos de fa 4 anys, durant els quals han estat treballant pel municipi intentant fer una feina 
el més moderada possible, que a vegades els ha sortit bé, però d’altres vegades no . Segueix 
dient diu que volen agrair el companyerisme que ha anat creixent fora de la taula, no com ha 
passat als plens, tot i que a vegades té els seus dubtes de que sigui només una confrontació 
política, doncs pel que fa a ell personalment, creu que s’ha passat de la política al nivell 
personal, entén que sense mala fe, doncs és inevitable en política, encara que es diu 
obertament que quan s’acaba el ple tots son amics, ells creuen que queda una esquerda que 
no hauria de quedar.  
També diu que agraeixen a tots els companys, a alguns més que als altres, perquè l’afinitat 
també compta molt en política, i personalment agraeix al Sr. Llorens la seva feina, doncs 
sempre ha posat seny a allò que ha fet i ho demostra cada vegada que agafa la paraula .  
Adreçant-se a les regidores socialistes els diu que vol que sigui un comiat positiu i, per tant, no 
els hi dirà moltes coses que els hi diria, però els desitja una vida el més plaent possible i el seu 
pas el més llunyà possible. Segueix dient que no té res a dir en contra de ningú, només agrair 
des del primer a l’últim, doncs no se l’ha tractat malament quan ha parlat, ni creu que no facin a 
partir d’ara.    
Per acabar diu que es presenten a aquestes eleccions amb molta il·lusió i passarà el que hagi 
de passar, però suposa que es tornaran a trobar per debatre, com continuen endavant amb el 
creixement de Vacarisses. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu des del seu partit volen agrair al Sr. Llorens tots aquests anys de 
companyerisme amb el seu grup doncs, tal com ha dit el Sr. Llorens, el van anar a buscar 
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perquè els semblava una persona amb molt criteri i molt seny, i així ha estat, amb un nivell 
cultural molt alt que ha donat al partit una certa categoria. Segueix dient que abans d’entrar en 
política ja els havia ajudat, i aquests 8 anys els ho ha posat sempre molt fàcil, i els ha ajudat i 
col·laborat amb tot, per tant li donen un agraïment immens per tot. 
 
El Sr. Llorens respon que l’agraïment els el dona ell per haver anat a buscar-lo. 
 
Adreçant-se a les regidores socialistes, el Sr. Gibert diu que no hi ha hagut massa bona entesa 
a nivell polític entre ells, doncs avui potser han vist la Laura més persona, els ha agradat el que 
ha dit, aquest balanç que ha fet. En relació a la Mariana diu que han compartit més temes 
educatius i que hi ha hagut alguns enfrontaments, però en general hi ha hagut bona entesa. 
Per acabar els desitja sort en la nova etapa fora de la política. 
 
Adreçant-se a Veïns per Vacarisses els diu que, amb el Sr. Serna ja hi havia treballat 4 anys i, 
tot i les diferències normals en la defensa dels diferents interessos polítics, s’han entès en 
moltes coses, els ha ajudat a tirar el poble endavant i ara s’han trobat a l’oposició i també han 
fet la feina tan bé com han pogut. 
 
Pel que fa a l’equip de govern, adreçant-se al Sr. Alcalde, li diu que és evident que políticament 
estan molt separats, i que estaria bé, ara que es començarà una nova etapa política, i com ha 
dit la Sra. Sánchez s’hauran d’entendre els uns amb els altres, haurien de fer aquest esforç, pel 
bé del poble, doncs ell pensa que hi ha hagut una certa inadversió cap a U.I.P.V. ,no sap ben 
bé el motiu però espera que no hi sigui més. 
 
Segueix dient que per ells, que estaven acostumats a governar,  han estat 4 anys difícils i no 
gaire profitosos, perquè les propostes que ells han presentat no els han agradat pràcticament 
cap, però entenen que això és la política , i la seva voluntat ha estat sempre treballar pel poble, 
intentar fer-ho des de l’oposició, discutint els temes per tal de millorar-los.  
Per acabar desitja sort a tots els grups de cara a les eleccions, demana que intentin fer una 
campanya de cara a les eleccions el més neta possible, que almenys així ho intentaran per part 
seva. 
 
El Sr. Alcalde diu que en el fons no hi ha tantes diferències perquè tots treballen pel mateix,  
que és el bé comú, el bé de Vacarisses i que tot tiri endavant. 
 
  
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No es fan preguntes ni precs per part de cap regidor. 
 
 
 
Essent les vint-i-una hores i vint-i-vuit  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 
 
 
 


