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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 26 
DE SETEMBRE DE 2019 
 
 
Vacarisses, 26 de setembre de 2019, essent les dinou 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 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
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 
25 DE JULIOL DE 2019 I EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBR ADA EL DIA 5 DE 
SETEMBRE DE 2019. 

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

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
 
 
 
1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DONAR COMPLIMENT A  LA SENTÈNCIA 379/2019, 

DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNA L SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, ABONANT INDEMNITZACIÓ A F.C. C. 
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CONSTRUCCIÓN,SA, EN RELACIÓ A LES OBRES CORRESPONEN TS AL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE TORREBLANCA II.   

 
La sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona va estimar en part el 
recurs interposat per FCC CONSTRUCCIONES S.A.,  acordant l’anulació dels acords adoptats 
per l’Ajuntament de Vacarisses de data 14 de juny de 2014 i va declarar la procedència en part 
de la reclamació efectuada, condemnant a l’Ajuntament al pagament a la recurrent la quantitat 
de 543.313,19 €,  més els interessos legals corresponents 

La Secció 5 de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en sentencia recaiguda en data 22 de maig de 2019 en el recurs d’apel.lació 
56/2017 interposat per l’Ajuntament de Vacarisses, al qual es va adherir F.C.C 
CONSTRUCCIONES S.A. ha dictat la resolució que posa fi al recurs interposat contra la 
sentència de data 8 de setembre de 2016 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 7 de 
Barcelona, decidint estimar parcialment el recurs presentat pels recurrents en el sentit de 
revocar dita sentencia únicament pel que fa referència als interessos de demora establerts en 
la mateixa, mantenint íntegrament la resta de pronunciaments de la mateixa.  

Vist que en data 19 de juliol de 2019 la Lletrada de l’Administració de Justícia d’aquest Tribunal 
va dictar decret pel qual es declarava ferma la sentencia pronunciada en data 22 de maig de 
2019 en aquest recurs d’apel·lació. 

L’article 104 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, disposa que “l’òrgan que hagués realitzat l’activitat objecte de recurs, a fi de 
que, rebuda la comunicació la porti a efectes i practiqui el que exigeixi el compliment de les 
declaracions contingudes en la decisió, i en el mateix termini indiqui l’òrgan responsable del 
compliment”. 

Vist el que disposa l’article 22.2.j. de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de 
setembre de 2019, va dictaminar, al Ple de la Corporació  proposo l’adopció del següent 

ACORD 

PRIMER.-  Donar compliment al establert en la sentència número 379/2019 dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu , 
secció 5, en el recurs d’apel.lació núm. 56/2017, d’acord amb l’article 104 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

SEGON.-  Designar com a responsable del compliment de la sentència a l’alcalde, senyor 
Antoni Masana i Ubach. 

TERCER.-  Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a les parts 
interessades. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que, com ja s’ha explicat en altres ocasions àmpliament, 
hi ha una sentència judicial que ens obliga a pagar uns 700.000 € per les obres de Torreblanca 
II, i l’equip de govern considera que és l’ajuntament qui s’ha de fer càrrec, doncs també es 
podria traslladar als veïns. 

Segueix dient que l’ajuntament tenia consignats 500.000 €, i que els 200.000 € de la proposta 
següent, pels quals s’ha de demanar un crèdit, son els interessos. 
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Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que hi votaran a favor, doncs es tracta d’una sentència 
ferma d’obligat compliment, i ells no son qui per dir que no procedeix. 

La senyora Miranda diu que hi votaran a favor. 

El Sr. Serna diu que també hi votaran a favor, però vol posar de manifest com es va arribar a 
aquesta situació. 

Comença explicant que durant la campanya electoral 2007 - 2011 el PSC va prometre que les 
obres de Torreblanca II tindrien un cost de  6 €/m², amb el que van aconseguir molts vots i  
l'alcaldia, juntament amb ERC i Iniciativa per Catalunya. El resultat final de les obres va ser de 
19,87 €/m² , a més l'alcalde actual tenia la seva parcel·la de poder amb aquest equip de 
govern, tot i que és cert que sempre que han parlat del tema ha dit que ell no va tenir cap 
implicació i que no estava informat, però per nosaltres no es excusa perquè estava dins del 
govern i la seva responsabilitat era la de vetllar pel veïnat. 

Segueix dient que el pressupost inicial d'aquestes obres era de 16.000.000 €, descomptant la 
baixa i restant l'aportació de l'ajuntament i les subvencions obtingudes el pressupost total que 
havien d'assumir els veïns era al final 12.000.000 €. Però al llarg de l'execució de les obres hi van 
haver moltes incidències, com es normal en una obra d’aquesta envergadura, a més va ser 
transcendent la decisió política d'incorporar a les obres la canonada de portada d'aigua des de 
Terrassa, canonada que venia avalada per una subvenció de 500.000 que finalment no es va 
arribar a cobrar per falta de seguiment de l’equip de govern del moment. Afegeix que l’equip de 
govern també va decidir suprimir totes les voreres de la urbanització deixant tot el carrer a la 
mateixa alçada,  i suprimir un pont que anava sobre la riera de la font de Sant Pere i un dipòsit 
d'aigua que contemplava el projecte inicial, modificacions que representaven 700.000 € que, 
sumats als 500.000 € de la canonada, donava un total 1.200.000.00 € d'estalvi pels veïns que mai 
es va abonar per cap concepte. 
Per altra banda explica que es va crear una associació paral·lela als veïns, amb la finalitat de 
boicotejar les reivindicacions legítimes dels que al final van tenir que pagar el cost de l'obra. A més 
estava manipulada totalment pel PSC,  i va ser la que va donar el vist i plau a totes aquestes 
modificacions, perjudicant econòmicament a tot el veïnat. És per tot això que ara volen instar a 
l'equip de govern per tal  que, en defensa dels drets i interessos del veïns i veïnes de La Creu, 
arribin a un acord amb ells amb la finalitat de formar una Entitat Urbanística Col·laboradora i donar-
la d'alta en el Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya, per tal d’evitar duplicitats d'entitats, 
segons  l'article 123 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost. 
Tornant a les obres de Torreblanca II i Carena, el Sr. Serna segueix explicant que, finalment, i amb 
l'equip de govern sotmès a una pressió veïnal molt important, van prendre la decisió d’ elaborar un 
projecte modificat i es va executar sense passar per l'aprovació del ple, i només signat pel PSC, 
Fomento de Construcciones i l'entitat paral·lela formada per a tal efecte el dia 11 de febrer de 
2011. 
Posteriorment, les eleccions de 2011 van donar pas a un govern de UIPV i VxV que havia de refer 
tot el que s'havia fet malament i acabar les obres, que en aquell moment es trobaven en un 75% 
de la seva execució. Sense diners a la caixa per poder-hi fer front, van començar les negociacions 
amb FCC per poder acabar l'obra quan nomes faltava per cobrar el últim rebut als veïns afectats,  
que estava marcat amb la data de finalització d'obra,  i amb una cartera d'impagats que feia por, 
però l'equip de govern va anar a la una i,  amb l'ajuda inestimable, pels seus coneixements, de 
l'alcalde Salvador Boada i l'aportació sobre el terreny dels representants de Veïns se’n varen sortir 
millor del que es pensaven. 
La recepció de l'obra es va signar el 26 Juliol de 2013 i ,seguidament, l’empresa constructora va 
presentar contra l’ajuntament un increment del cost de l’obra d’ 1.370.357,25 €,  i va demanar una 
indemnització per sobre costos per la prolongació en el temps d'execució de l'obra per un import 
de 1.236.633,63 €,que sumats feien un total de 2.606.990.88 € . Immediatament, els serveis 
jurídics de l'Ajuntament, amb al secretari al cap davant,  es van posar a treballar per contestar a la 
demanda per mitjà d’un recurs d’apel·lació, que va ser efectiu el dia 27 de gener de 2015. La 
sentencia recull que el jutjat del contenciós administratiu num 7 de Barcelona va estimar en part el 
recurs interposat per FCC, acordant l’anul·lació dels acords adoptats per l'Ajuntament de 
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Vacarisses en data 14 de Juny de 2014,   i va declarar procedent, en part , la reclamació 
efectuada, condemnant a l'Ajuntament de Vacarisses al pagament a la recurrent la quantitat de 
543.313,19 € més interessos de demora per un import de 223.887,34 €, fent un total de  
767.200,53 €, que si els restem a la demanda de FCC ,sumen una quantitat de 1.839.790,35 € 
d'estalvi segons la demanda de FCC. 
Comenta que aquest fet d’haver d’abonar un sobre cost en obres d'urbanització a Vacarisses no 
és nou, doncs també a Can Serra, i al Palà, l'Ajuntament, va haver de pagar sobre costos. En 
canvi, a la Colònia Gall, al tractar-se d’una urbanització molt petita ,es va arribar a un acord entre 
els veïns, i a La Coma es va pagar sobre cost per part dels veïns, per decisió política del equip de 
govern format per ERC, PSC i Movem. 
A continuació el Sr. Serma llegeix la relació d’anomalies en l’execució de les obres: 
Aprovació del projecte sense participació veïnal, aprovació de la baixa a través de la Campana de 
Gaus, projecte reformat sense passar per l'aprovació del ple, eliminació de voreres, pont i dipòsit 
d'aigua, canonada d'aigua col·locada fora de projecte, desídia per part del equip de govern per 
gestionar la subvenció de la canonada, canvi d'asfalt per formigó als carrers, greuge comparatiu 
entre veïns al no poder desaiguar les aigües fecals pel seu propi pes obligant a col·locar una 
bomba extractora, donant com a resultat que, a dia d’avui, encara tenim veïns abocant aigües 
fecals a la riera, posar un director d'obres sense titulació... 
 
Per acabar diu que, a dia d’avui ,encara tenim deficiències molt importants derivades de la mala 
execució de les obres: la pressió de l'aigua es irregular l’aixecament dels panots en tots els carrers, 
embornals saturats que no fan la seva feina, enfonsament de l'asfalt al costat dels registres de les 
canonades....., per tant, esperen que l’equip de govern actual tingui cura de fer el manteniment 
corresponent. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que pot entendre el Sr. Serna ,perquè com a veí de Torreblanca ho va 
patir, però no hi vol entrar i creu que l’ajuntament fa l’esforç de fer el pagament i no repercutir-ho 
en els veïns, i no cal dir res més. 
 
El Sr. Alcalde diu que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Boada, cal tancar d’una vegada les 
obres de Torreblanca amb els encerts i errors de tothom. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents: 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 

1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D ’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT S I SUPLEMENTS 
DE CRÈDIT. 

 

Resultant que l'Alcaldia en data de 02 de setembre de 2019 va ordenar la incoació de 
l'expedient de transferència de crèdits i suplements de crèdit. 

_ 
Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, l’estat de 
despeses del Pressupost de les Entitats Locals pot modificar-se, entre altres causes, per 
transferència de crèdits, que consisteix en modificar el Pressupost de despeses sense alterar la 
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quantia total del mateix, imputant l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 

_ 
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-, quan 
hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no 
existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, 
el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de suplement de 
crèdit.  

 
Considerant que els articles 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i 40.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos 
estableixen que les Entitats Locals regularan a les Bases d’Execució del Pressupost el règim 
de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per autoritzar-les. 

_ 
Considerant que de conformitat amb allò previst a la Base número 8 i 10 de les d’Execució del 
Pressupost municipal correspon a l’Ajuntament Ple, en concordança amb articles 177.2 i 179.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, la competència per aprovar les transferències 
de crèdit, quan afectin aplicacions pressupostaries  de diferents àrees de despesa correspon, al 
Ple de l'Ajuntament. 

Considerant que les transferències de crèdit i els suplements de crèdits han de seguir els 
mateixos tràmits sobre informació, reclamacions i publicitat que la legislació vigent exigeix per a 
l’aprovació del Pressupost, i el règim de recursos regulat per al mateix, per així establir-ho els 
articles 177.2 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, i 42 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 
 
Considerant que les transferències de crèdit i suplements de crèdit proposades respecten allò 
exigit als articles 177 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, i 41 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 

_ 
Considerant que s’ha incorporat a l’expedient l’informe de compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària exigit per l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació de les entitats locals. 
 
Considerant que l'operació de crèdit que es concerti haurà de complir l'establert en l'article 
48bis del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, introduït pel Reial decret-llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i 
unes altres de caràcter econòmic, així com la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 
entitats locals. 
 
Considerant que l'acord que ha d'exposar-se al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 

_ 
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Considerant que la transferència de crèdits i suplements de crèdits s'entendrà definitivament 
aprovada si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions. 

_ 
En virtut del que s'ha exposat, atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en 
sessió ordinària el dia 18 de setembre de 2019,  va dictaminar, al Ple de la Corporació proposo 
l’adopció del següent 

_ 
ACORD 

_ 
PRIMER.-  L'aprovació inicial de l’expedient de transferència de crèdits i suplements de crèdit, 

que es concreta en els següents extrems: 

AAA9 

A)TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  

Partida Pressupostària INCREMENT DISMINUCIÓ 

Programa 151 Concepte  609  543.313,19 €  

Programa 929  Concepte 500  543.313,19 € 

TOTAL  543.313,19 € 543.313,19 € 

 
 

B)SUPLEMENTS DE CRÈDIT  

Partida Pressupostària ( despeses) Import Font de finançament - Partida 
Pressupostària ( ingressos) 

Programa 151 Concepte 609 223.887,34 € Concepte 913 

 
 

SEGON.-  Sotmetre l'acord que s'adopti a informació pública per termini de 15 dies hàbils, 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauló d'Edictes de 
l'Ajuntament perquè els interessats puguin formular reclamacions. 

_ 
TERCER.-  L'expedient s'entendrà definitivament aprovat si durant el termini d'exposició pública 

no es presenten reclamacions; a aquests efectes, per l'Alcaldia es dictarà Resolució 
elevant l'acord d'aprovació inicial a definitiu i ordenant la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

 
La Sra. Miranda demana la paraula al Sr. Alcalde per comentar que ella no estava a govern en 
aquell moment i que, per tant ,no té dades, però vol llegir un fragment de la sentència que diu així: 
 
“ a partir de juny de 2011 es va produir un canvi en l’equip de govern de l’ajuntament, el que 
suposa un canvi en el ritme d’execució de l’obra   que es veu alentit a causa de la discrepància 
entre l’ajuntament i la contractista”. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
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1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CESSIÓ GRATUÏTA DE L VEHICLE NISSAN NP300, 
AMB MATRÍCULA 0103HKR, A L’ADF VACARISSES-RELLINARS . 

 
L’ADF Vacarisses-Rellinars sol·licità d’aquest Ajuntament la cessió gratuïta del bé patrimonial 
vehicle marca i model Nissan NP300, amb matrícula 0103HKR per destinar-lo a finalitats de 
vigilància, control i prevenció d’incendis forestals. 
 
Atès que l’article 212.1.b) 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 (TRLMRLC), i article 49.1 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals (RPEL), estableixen que els béns patrimonials es poden cedir 
gratuïtament a entitats privades sense ànim de lucre, que els hagin de destinar a fins d’utilitat 
pública. 
 
Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha restat acreditat que el 
vehicle té naturalesa patrimonial i que  no és adequat pel servei policial, donat el seu desgast 
aquests últims anys,  pel servei continuat i permanent, segons consta a l’informe emes pel Cap 
de Policia Local de data 15 de maig de 2019. 
 
Sotmès l’expedient a informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació dins el termini 
corresponent. Així mateix, s’ha tramès l’expedient a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de la Presidència, qui ha informat que no troba cap inconvenient perquè es 
dugui a terme l’esmentada cessió. 
 
Per tant, s’han complert tots els requisits establerts a l’article 195 i següents de la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, article 211 del TRLMRLC, i article 49.3 
del RPEL, per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès per al municipi.  
 
Vist el que disposen els articles 212.3 TRLMRLC i  50 del RPEL. 
 
Vist que conforme l’article  47.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 
l’adopció d’aquest acord és competència del Ple, i amb el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 18 de 
setembre de 2019, va dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
PRIMER.-  Cedir amb caràcter gratuït i permanent a l’ADF Vacarisses-Rellinars la propietat 

del vehicle  municipal i de qualificació patrimonial, vehicle marca i model Nissan 
NP300, amb matrícula 0103HKR, per destinar-lo a finalitats de vigilància, control i 
prevenció d’incendis forestals. 

 
SEGON.-  Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, 

i en trenta anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a 
les finalitats objecte de la cessió. 

 
TERCER.-  Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat al 

mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni 
d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de la no 
destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i 
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sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el valor dels danys i 
perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per 

executar els acords anteriors. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que aquesta cessió d’un cotxe de Policia a l’ADF la va iniciar la Sra. 
Fuster quan estava a govern,  i li cedeix la paraula a la regidora per si vol fer algun aclariment. 
 
La Sra. Fuster diu que, efectivament, es va gestar aquesta cessió durant la legislatura anterior,  
doncs es tracta d’un cotxe de la policia que estava en desús i,per petició de l’ADF,  es va 
estimar procedent que en poguessin fer ús. Diu que l’han adequat totalment sense cap cost per 
l’ajuntament i només cal formalitzar la cessió.  
 
Intervé el Sr. Serna per dir que hi votaran a favor, però vol comentar que la cessió està molt bé 
per l’ADF, doncs tindran una eina de treball molt millor. Comenta que, tal com ja va demanar a 
les comissions, li agradaria que fessin un recull de factures d’aquest vehicle per demostrar que 
amb la cessió a l’ADF l’ajuntament en surt beneficiat i hi haurà un estalvi, i demana que per una 
altra vegada l’oposició estigui informada abans que la notícia aparegui a les xarxes socials, 
doncs ja han vist a la xarxa el cotxe totalment adequat, quan la proposta s’ha d’aprovar avui per 
majoria. 
 
El Sr. Gibert diu que coincideixen amb els companys i companyes que si el vehicle no 
s’utilitzava i l’ADF en pot fer un ús la cessió està ben pensada. Afegeix que també els hagués 
agradat que abans d’aprovar la proposta els haguessin informat d’aquesta en una comissió 
informativa,  i que hi votaran a favor. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
 
1.5.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS  GRUPS MUNICIPALS ERC- AM,  UIPV , V per V , MV-

ECG, Cs i PSC EN SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I 
SALVAMENT AL MEDITERRANI. 

 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui demana consti en acta la no adhesió a la presentació de la 
moció per part del seu grup municipal, tot i haver-ho demanat a la Junta de Portaveus. 
 
 
El Mediterrani s’ha convertit en la frontera més perillosa del món, amb més de 14.000 persones 
mortes des del 2014, una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a les d’un 
genocidi. 859 persones hi han perdut la vida aquest 2019, segons l’OIM. Tot i que 
provablement la xifra real de morts és molt més elevada. 
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És urgent l’establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de reassentament i 
reubicació, així com de vies legals i segures, com l’expedició de visats humanitaris segurs i 
visats acadèmics, per a solucionar el problema. 
 
Davant aquesta situació, diverses ONGs com Open Arms, Sos Méditeranée, Metges Sense 
Fronteres i Sea Watch, entre d’altres, naveguen pel mediterrani buscant vaixells a la deriva per 
rescatar persones i salvar vides. Una tasca que és responsabilitat directa de les institucions 
europees i dels estats membres, però que aquests no sols incompleixen amb el seu deure, sinó 
que en dificulten la tasca de les organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els 
estats. 
 
Aquestes organitzacions estan patint una forta onada de criminalització per part de molts estats 
europeus, impedint que atraquin als seus ports, amb la immobilització dels vaixells, amb 
l’amenaça de multes i amb acusacions de tràfic de persones i organització criminal, que ha 
portat a detencions com la de la capitana del Seawatch 3 Carola Rackete. Diversos països 
tenen previstes multes, com per exemple l’Estat Espanyol, de fins a 900.000 euros  en cas que 
s'intenti rescatar persones.  
 
Cal recordar que l’article 98 de la Convenció de las Nacions Unides sobre el Dret del Mar 
respecte als deures de prestar auxili implica directament els estats:   
1.- Tot Estat exigirà al capità d'un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre que pugui fer-ho 
sense greu perill per al buc, la seva tripulació o els seus passatgers:  
 

a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer en el mar.  
b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones que estiguin en 
perill, quan sàpiga que necessiten socors i sempre que tingui una possibilitat raonable 
de fer-ho.  
c) Cas d'abordatge, presti auxili a l'altre buc, a la seva tripulació i als seus passatgers i, 
quan sigui possible, comuniqui a l'altre buc el nom del seu, el seu port de registre i el 
port més pròxim en què farà escala.  
 

2.- Tot Estat riberenc fomentarà la creació, el funcionament i el manteniment d'un servei de 
cerca i salvament adequat i eficaç per a garantir la seguretat marítima i aèria i, quan les 
circumstàncies ho exigeixin, cooperarà per a això amb els Estats veïns mitjançant acords mutus 
regionals.  
 
El Govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat d’acollir declarant 
Catalunya com a port segur, oferint els ports gestionats per l'empresa pública Ports de la 
Generalitat per a l'arribada de vaixells que realitzen tasques de salvament a la Mediterrània. 
L'acord inclou també la creació d'una comissió Interdepartamental Ports Segurs, que ha de 
vetllar per l'acolliment d'aquests vaixells, coordinar l'assistència i gestionar també les 
actuacions per assegurar l'acolliment.  
 

El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no 
governamentals que treballen per rescatar persones al mediterrani, a través de diverses 
mocions, com l’aprovada el 25 de juliol. A més, va aprovar donar la Medalla d’Honor a Òscar 
Camps, fundador d’Open Arms i Carola Rackete, capitana del Seawatch 3, com a mostra de 
suport a la seva tasca. 
 
Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor de 
l’acollida, posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les persones 
refugiades. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-
ACORD MUNICIPAL, UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES  , VEÏNS PER VACARISSES  



 10 

MOVEM VACARISSES–EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM i CIUTADANS-PARTIT 
PER LA CIUTADANIA,  proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel mediterrani per rescatar 

persones i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que 
reben. 

 
SEGON.-  Reiterar el compromís local com a municipi d’acollida, posant a disposició del 

Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen amb 
persones refugiades els recursos materials i econòmics necessaris.   

 
TERCER.-  Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Suprem 

que el condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament 
acordats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones. 

QUART.-   Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del Tribunal 
Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal 
Superior de Justícia de Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat, al 
llarg del 2019, la competència i els recursos per a l’acollida de les persones 
immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció 
internacional. 

 
CINQUÈ.-  Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al 

mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de 
cooperació, reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països 
d’origen que actuïn sobre l’arrel del problema del drama migratori i que apliqui, 
també, polítiques d’acollida inclusives que garanteixin la subsistència i els drets 
més bàsics de tothom. 

 
SISÈ.-   Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les 

mesures necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan 
desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i salvament al 
mediterrani. 

 
VUITÈ.-  Comunicar aquests acords a la l’ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria 

d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del govern català, al 
Parlament de Catalunya i al govern Espanyol. 

 
 
El Sr. Alcalde explica que la moció tracta d’expressar el suport a les ONGs que naveguen pel 
Mediterrani per rescatar persones i salvar vides i denunciar la persecució política que reben. 
Afegeix que aquest darrer any, que se sàpiga, s’han ofegat 850 persones migrants que només 
busquen una vida millor a Europa, i recordar que Europa ha estat sempre un país de 
immigrants, Amèrica, Oceania...., un països poblats per europeus, per tant s’ha de tenir en 
compte.  
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui explica que ells hi voten a favor, però per l’emergència del 
moment. A més, afegeix que el seu partit es vol centrar en temes més municipals, i aquest 
s’escapa del mon local, i creuen que s’hauria de gestionar per part del govern central. 
 
La Sra. Fuster diu que, tot i que no es un tema local, en el segon dels acords es reitera el 
compromís local com a municipi d’acollida.  A més,  les mocions també serveixen per fer arribar 
als diferents estaments, com l’Administració Autonòmica i l’Administració Estatal, el que pensen 
els diferents municipis i , per tant,  entenen que és bo donar suport i lluitar des de casa tot el 
que ens afecta a les nostres vides. Segueix dient que, en aquest cas, és evident que hi ha 
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hagut impediments que no han permès a les ONGs fer les seves tasques de rescat, tal com 
hem escoltat a les notícies. Afegeix que les sol·licituds d’asil que estan fixades per sentencies, 
tant del Suprem com del Tribunal Constitucional, s’han de complir per part dels estats membres 
de la Unió Europea, i assumir que a Europa tenim un problema d’acollida i no es pot resoldre 
impedint a les poques ONGs que hi treballen, entre elles Open Arms, les tasques de rescat 
d’aquestes persones. Per acabar diu que, evidentment, hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que, tot i que inicialment van subscriure la moció, un cop 
analitzada en profunditat volen quedar al marge abstenint-se, doncs només estan d’acord en 
algun dels punts plantejats. Segueix dient que consideren que hi ha certa utilització política en 
tot aquest tema i, a més, els municipis no tenen cap tipus de competència al respecte, però 
lamentablement la situació és dramàtica i molt complexa i qui ha de resoldre-la son els estats 
europeus. Les ONGs poden col·laborar, però mai poden substituir als estats i a les polítiques 
internacionals. Afegeix que Catalunya és terra d’acollida, però també caldria preguntar a la 
Generalitat com gestionaria l’acollida de més migrants, considerant que tenen més de 3.500 
MENAS pels carrers i que no estan sent atesos adequadament. Per acabar, diu que queda molt 
bé dir que som solidaris, però s’ha de demostrar amb polítiques reals i dotant dels recursos 
econòmics necessaris, i és per tot això que s’abstenen. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que hi votaran a favor, però el que els agradaria és que els 
ajuntaments demanessin a la Generalitat i al govern central que posin més atenció als països 
d’origen per tal que no hagin de marxar-ne en bandada. 
 
 El Sr. Gibert diu que és evident que, si es troben així, és perquè la majoria dels països 
europeus no estan fent bé la seva feina, i tot i que la moció no afecta directament a Vacarisses 
sí que ho fa a persones d’Europa amb les que convivim. Per tant els sembla una vergonya que 
els estats provoquin aquestes situacions de no deixar a les ONGs fer la feina que fan. Per 
acabar, diu que creuen que l’Open Arms està fent una tasca impressionant i son els estats els 
que haurien de fer molt més del que fan. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 
 

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

A FAVOR  x  x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS   x     

 
 
 
1.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PER ERC-AM,  UIPV , V per V , MV-ECG, Cs i PSC, 

D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA PER ALS NOUS AJUNTAMENTS (DE CLARACIÓ 
D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA).  

 
Les organitzacions (llistat al final del document, amb la signatura) i en la seva representació ERC-
AM,  UIPV , V per V , MV-ECG, Cs i PSC, presentem al ple de l’Ajuntament de Vacarisses i als 
grups polítics per instar al reconeixement de l’estat d’emergència climàtica en el qual ens trobem 
mitjançant l’adopció de la present moció i de les mesures que se’n derivin i alhora, recolzar la 3a 
Vaga pel Clima del proper 27 de setembre del moviment “Friday for future”, amb el suport de més 
de 100 entitats i col·lectius, que ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a 
vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. 
 
L’Ajuntament de Vacarisses reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es 
troben en greu perill, prova d’això són els recents informes sobre l’estat de la biodiversitat de 
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l’IPBES i sobre l’escalfament global de 1,5 ºC de l’IPCC, que alerten d’un rumb que porta a 
l’extinció d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per 
l’activitat humana. 
 
També s’està a la vora del punt de no retorn enfront del canvi climàtic. No respondre davant la crisi 
ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més de l’extinció 
irreemplaçable d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes 
interrelacions eco-sistèmiques. 
 
En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació. Admetre 
les evidències científiques, així com el camí de reducció de les emissions proposat, és l’única 
manera de protegir l’existència d’un futur per al municipi. La ciutadania ha d’entendre la urgència i 
irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament de Vacarisses pot tenir un paper clau en la formació, 
educació i la informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les 
conseqüències de l’increment de la temperatura global. 
 
Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i 
vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer 
front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d’efecte 
hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% 
renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor, de manera urgent i 
prioritària, en línia amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les 
temperatures globals a 1,5 ºC. Un estat d’emergència implica redirigir tots els recursos disponibles 
dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta. 
 
La declaració d’emergència climàtica suposa iniciar un procés d’educació, formació i 
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi necessari per 
frenar l’emergència. Davant d’aquesta emergència l’Ajuntament es compromet a iniciar aquest 
procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents objectius generals. 
Tot i que des de ja fa uns anys des del mateix Ajuntament ja va iniciar aquesta transformació amb 
apostes d’energies renovables com ara les calderes de biomassa, vehicles municipals híbrids i 
elèctrics, canvi d’enllumenat públic convencional a tecnologia LED, plaques fotovoltaiques, millora 
en aïllaments   d’edificis municipals, creiem necessari seguir treballant per anar augmentant i 
potenciant aquestes energies no només en equipaments municipals, si no també entre els vilatans 
i vilatanes, per tal de fer de la nostra vila, una de les referències de sostenibilitat a el nostre territori. 
 
Per tots aquests motius  els Grups Municipals ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-
ACORD MUNICIPAL, UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES  , VEÏNS PER VACARISSES  
, MOVEM VACARISSES–EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM , CIUTADANS-PARTIT 
PER LA CIUTADANIA i   PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE 
PROGRÉS proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir 

reduccions de gasos d’efecte hivernacle per tal d’arribar al balanç net zero no més 
tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i 
restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots 
els sistemes naturals, inclòs l’humà. 

 
SEGON.-   Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100 

col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència 
climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero 
les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle. 

 
TERCER.-  Abandonar els combustibles fòssils i apostar per una energia 100% renovable de 

manera urgent i prioritària. Per a això els governs municipals han d’analitzar com 
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aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d’actuació necessaris, entre d’altres, 
frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% 
renovable i una mobilitat sostenible com més aviat millor, crear espais per als 
vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la 
demanda d’energia fins a consums sostenibles, promoure l’augment de l’eficiència 
energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a 
la població sobre l’emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0 , …, 
evitar els bancs amb què treballa el municipi que financen projectes basats en 
combustibles fòssils. 

 
QUART.-  Donar suport a iniciatives enfocades a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de 

l’erosió. La recuperació d'aqüífers, de pastures a través de la gestió intel·ligent del 
territori, determinar suports i beneficis fiscals per a persones o col·lectius que 
desenvolupin funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de 
regeneració rural, ecològica i humana. 

 
CINQUÈ.-  Cal avançar, entre d’altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la 

sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. 
Arribant, com més aviat millor, al ple subministrament agroecològic en els serveis de 
restauració municipals i estenent els a la resta de la població. 

 
SISÈ.-  Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les 

conseqüències de l’increment de la temperatura global, les onades de calor, la 
irregularitat de les precipitacions, l’augment del nivell del mar i altres manifestacions 
que ja s’estan manifestant. 

 
SETÈ.- La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les 

mesures que s’apliquin, per la qual cosa cal establir un mecanisme de presa de 
decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, 
seguiment i control de les mesures adoptades. Per a això serà necessari establir 
indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest 
mecanisme integri especialment la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerables. 

 
VUITÈ.-  Creació d’una Taula de Treball, amb participació de l’ajuntament (partits polítics i 

tècnics), entitats ecologistes, mediambientals i conservacionistes, socials i d’altres, 
per a elaborar un Pla d’Actuació que estableixi objectius i identificadors verificables i 
quantificables, així com, avaluacions continues i periòdiques per fer seguiment del 
mateix, i on s’integrarà la perspectiva de gènere. 

 
NOVÈ.-   Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la 

convocatòria, “Friday for future”. 
 
Vacarisses, 23 de setembre de 2019 
 
 
Grup Municipal ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, UNIÓ 
INDEPENDENT PER VACARISSES  , VEÏNS PER VACARISSES  , MOVEM VACARISSES–
EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM , CIUTADANS-PARTIT PER LA CIUTADANIA i   
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS, de 
Vacarisses, en nom de les associacions signants: 
 

• 2020 Rebelión por el clima 
• Amigos de la Tierra 
• Asociación Despierta 
• Asociación Ecología y Educación para una Ciudad Sostenible – Transitando 
• ATTAC 
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• BATÏQ 
• CGT 
• Climate Reality Project 
• Confederación Intersindical 
• Contra el diluvio 
• Cooperativa Lluriga 
• Educación Ambiental – EA26 
• Ecologistas en Acción 
• Ecooo 
• Entrepueblos 
• Extinction Rebellion Spain 
• Foro transiciones 
• FRAVM 
• Fridays For Future 
• Fundación Vida Sostenible. 
• Greenpeace 
• IES Las Américas (Parla) 
• InspirAction 
• Intersindical Región Murciana 
• Intersindical Valenciana 
• La Transicionera (Sevilla) 
• Madres por el Clima 
• Mujeres con Energía 
• Observatorio de la sostenibilidad 
• Plataforma por un Nuevo Modelo Energético 
• Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista 
• Red Ecofeminista 
• Red ibérica de Ecoaldeas 
• Revo Prosperidad Sostenible 
• SEO Birdlife 
• Sustenta 
• TEACHERS FOR FUTURE SPAIN / PROFES POR EL FUTURO 
• Unión Sindical Obrera (USO) 
• València Saludable 
• WWF España 
• 350BCN 

 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, adreçant-se al Sr. Secretari, li comenta que ha detectat que al 
punt tercer dels acords, a la quarta línia començant per baix, s’ha repetit el quart acord i per tant 
s’hauria d’eliminar. 
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En relació a la moció el Sr. Casas explica que proposa tot un seguit de compromisos polítics i 
socials per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle per tal d’arribar a zero emissions el 
2035, abandonar l’ús de combustibles fòssils, apostar al 100% per energies renovables, 
autoconsum elèctric,  mobilitat sostenible i no contaminant, aconseguir la política de residu 
zero,  recuperació de terres fèrtils,  recuperació de pastures, determinar ajuts fiscals per 
accions de mitigació del canvi climàtic, avançar en l’economia local i de proximitat que 
impulsi aquest sobirania alimentària, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. També 
es fa esment a la creació d’una taula de treball en la que no només hi haurà les formacions 
polítiques i tècnics d’ajuntaments, sinó que es vol que participin les entitats ecologistes, 
mediambientals, conservacionistes, socials i d’altres àmbits per tal d’elaborar un pla 
d’actuació que estableixi un seguit d’objectius identificadors verificables i quantificables, i on 
s’integrarà la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerables.  
Segueix dient que, per tal d’assolir aquests objectius, no comencem de zero,  doncs la 
incorporació de vehicles híbrids i elèctrics en el parc mòbil ja s’està produint,  la nova caldera 
de biomassa al poliesportiu, el canvi de l’enllumenat públic a tecnologia led, la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a equipaments municipals, la contractació d’energia elèctrica 
provinent d’energies renovables, la recollida d’escombraries amb l’aplicació del sistema 
“porta a porta”, aprofitaments aqüífers, com és el cas del nou pou que s’està acabant de 
treballar a Torreblanca, s’està treballant també en el projecte de recuperació de terres 
agràries abandonades o en desús dins del parc rural de Montserrat per tal d’impulsar 
productes de proximitat i sobirania alimentaria, així com la reducció de consum elèctric en 
tots els equipaments municipals, com per exemple el poliesportiu, on s’ha reduït en 5 anys el 
consum elèctric en un 70 % , amb una reducció del 51% en emissió de  CO2. 
 
Per acabar diu que, amb el consens de tots els partits polítics que secunden aquesta moció, 
esperen poder tirar endavant i començar a treballar a nivell local.  També recorda que demà 
es porta a terme la tercera vaga pel clima, hi ha una manifestació a Barcelona convocada per 
Friday for Future amb el suport de més de 200 entitats de Catalunya i més de 400 a l’estat 
espanyol. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que està clar que, per a ells, una de les prioritats 
sempre ha estat i serà el medi ambient, però que s’hagi d’instar el reconeixement d’una 
situació d’ estat d’emergència climàtica  no els agrada,  però veuen la part positiva a fi i 
efecte de conscienciar, educar, formar... doncs els informes científics ja avalen suficientment 
l’estat de la biodiversitat, cada cop s’estan perdent més essers vius, els gasos, les 
emissions...la situació és bastant alarmant i, per tant, entenen que és una qüestió 
absolutament prioritària i recolzen la vaga. Per acabar, diu que el seu missatge és que s’han 
de seguir posant les piles en temes de medi ambient, doncs és un concepte molt ampli, però 
tota millora a nivell individual el planeta ens ho agrairà. També diu que esperen que els 
estats membres a nivell europeu es posin les piles, perquè tot i que s’estan fent algunes 
millores, aquestes son insuficients, i s’ha de treballar i apostar-hi amb pressupostos que 
vagin en aquesta direcció. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que s’hi ha afegit i per tant la votaran a favor, però tal 
com ha dit la Sra. Fuster està molt bé que s’impulsin mesures des dels ajuntaments, però 
son els grans països que emeten CO2, com EEUU, la Xina...que no compleixen els acords 
del protocol de Kyoto i, per tant, serà molt difícil. 
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Intervé el Sr. Gibert qui diu que també hi estan completament d’acord, doncs és evident que 
el planeta està en una emergència climàtica preocupant. Avui mateix deien a les notícies que 
hi ha la previsió de que augmenti un metre el nivell del mar en 70 o 80 anys. Per tant, el futur 
per les properes generacions és complicat, i tot el que es pugui fer a partir d’aquests 
moments des de les administracions és benvingut,  però qui ha d’impulsar polítiques que 
afavoreixin aquesta situació son els estats, que han d’aplicar i fer complir les mesures 
necessàries. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M , UIPV , V per V , PSC-

CP, MV-ECG  I Cs,  EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CO NTRA EL TALL DE 
SUBMINISTRAMENT A LES FAMÍLIES AMB DEUTE.  

 
Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments 
catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar el 
subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de 
consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d’aquest deute abans de 
l’1 d’octubre. 
 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa 
popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Va ser 
aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a aquesta llei s’han impedit més de 
63.000 talls elèctrics. 
 
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front institucional 
amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de Barcelona, situant un 
conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar.  
 
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest país. 
Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir 
el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les 
persones en situació de vulnerabilitat.  
 
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i 
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes les 
persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que 
garanteixi una vida digna. 
 
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita 
per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge. 
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Per tots aquests motius, els Grups Municipals ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-
ACORD MUNICIPAL, UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES, VEÏNS PER VACARISSES  , 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS, MOVEM 
VACARISSES–EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM i CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA   proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  
 

ACORDS 

PRIMER.-  Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa 
dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, 
treballant de manera transversal per fer complir la llei.  

 
SEGON.-   Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa 

Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que 
és una de les més avançades del món. 

TERCER.-  Exigir la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei 
24/2015, des de l'any 2015, així com l’arxiu de l’expedient i l’eliminació de totes 
les inscripcions a llistes de morositat. 

 
QUART.-  Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores 

de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin 
talls a llars, no permesos per la llei 24/2015. 

 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que aquest estiu van rebre una carta d’Endesa més de 
400 ajuntaments de Catalunya en la que amenaçava els ajuntaments que si no pagaven una 
part del deute de les famílies amb la companyia, a data 1 d’octubre se’ls hi tallaria el 
subministrament. Diu que les administracions han fet un front comú en contra d’aquesta 
amenaça, doncs és intolerable que un deute d’una empresa privada l’hagin d’assumir les 
administracions, i més tractant-se d’una empresa amb uns guanys desorbitats. A més diu que 
també s’exigia una condonació del deute, deute que a les mateixes companyies els ha 
interessat que creixi per tal que s’hagi d’assumir per altra banda. 
 
A continuació llegeix els acords de la moció, consensuats per totes les administracions 
públiques, Generalitat, Diputació i tots els ajuntaments que han anat trobant-se a les diferents 
reunions. 
 
Intervé la Sra. Muñoz que diu que ells sempre estaran d’acord en complir la llei i per tant hi 
voten a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que han presentat la moció per tal que es doni 
compliment a la llei 24/2015, que ha impedit que es realitzin aquests talls a les famílies més 
vulnerables. Explica que contra aquest mètode d’Endesa i altres companyies d’amenaçar a les 
famílies i administracions, s’ha de fer un front comú fort per part de col·lectius i administracions, 
a fi i efecte de que siguin ells mateixos els que assumeixin aquest deute, tot i que demanen que 
hi hagi condonació,  però son les empreses les que han d’assumir aquest deute,  doncs amb 
els enormes beneficis que tenen aquestes quantitats son irrisòries per a elles. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que estan d’acord amb tot, i que el que han d’evitar és que es 
talli la llum a la gent més vulnerable i que no pugui pagar. 
 
El Sr. Serna diu que no és acceptable que les elèctriques vulguin aprofitar-se dels ajuntaments, 
per tant aquests s’han d’unir fent un front comú contra aquesta mesura.   
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que estan totalment en contra d’aquesta actitud que  tenen 
les elèctriques i celebren que els ajuntaments s’hagin unit per fer força, doncs aquest és el 
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camí per ajudar a totes les famílies, en concret les de Vacarisses, que ho estan passant 
malament.  
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'UIPV  i Cs, PER AUGMENTAR LA 

FREQÜÈNCIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA  A PORTA, 
PER AUGMENTAR ELS HORARIS DE LA DEIXALLERIA MUNICIP AL I PER LA 
CONSTRUCCIÓ DE NOVES ÀREES D'EMERGÈNCIA A VACARISSE S.  

 
El Ple de l'Ajuntament en sessió del 27 de juliol de 2017 va acordar modificar el contracte de 
gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans per implantar el sistema de recollida de 
residus "Porta a Porta" a tot el municipi de Vacarisses, i en unitat d'acte acordà disposar que 
s'emprenguessin les actuacions prèvies que fossin necessàries per a poder acordar l'inici de 
l'expedient de modificació del contracte vigent de prestació del servei de recollida de residus 
amb l'empresa de serveis JUAN I JUAN SL. 
 
-Atès que en la implantació del sistema de recollida de residus "Porta a Porta" aconseguim una 
participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que permeti 
recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la quantitat i 
fermentabilitat de la fracció resta, que va a tractament finalista (dipòsits controlats o altres) 
 
-Atès que facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida 
selectiva i finalment, aconseguir aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la 
problemàtica dels residus, en particular, i del medi ambient, en general. 
 
-Atès que en el nou sistema de recollida de residus Porta a Porta de Vacarisses, s'ha detectat 
que manquen més dies i més freqüència en la recollida de determinades fraccions, com la 
matèria orgànica, el plàstic i el vidre. 
 
-Atès que en l'actual sistema de porta a porta no està prevista la recollida de les càpsules de 
cafè, i només hi ha l’opció de portar-les a la deixalleria municipal. 
 
-Atès que per tal de prestar un servei adequat a les necessitats dels veïns i veïnes, que en 
molts casos s'acumulen residus en les seves llars i també per tal de facilitar el servei a aquelles 
persones que venen només els caps de setmana. 
 
Atès que després dels gairebé dos anys de la implantació del sistema de recollida Porta a 
Porta, s'ha comprovat que les dues àrees d'emergència resultant clarament insuficients i per tal 
de facilitar l'ús de les àrees d'emergència als veïns i veïnes que resideixen a les zones més 
allunyades del municipi com són, els Caus, Ventayol, La Creu, el Palà, la Carena Llarga i 
Torreblanca II. 
 
Per tots aquests motius exposats anteriorment, els Grups Municipals d'Uipv i Ciutadans-Partit 
per la Ciutadania, proposen a la Corporació l'adopció dels següents: 
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ACORDS 
 

 
PRIMER.-     Acordar el compromís de l'Ajuntament de Vacarisses de modificar el contracte 
amb l'empresa de serveis JUAN i JUAN SL. Abans d'acabar aquest any 2019, fent les gestions 
oportunes per tal d'augmentar dos dies a la setmana la freqüència de recollida de les fraccions 
següents: La fracció orgànica i envasos, tots els dijous i la fracció d'orgànica i vidre, tots els 
diumenges, per implantar el servei a principis del 2020. 
 
SEGON.-      Que l'Ajuntament de Vacarisses es comprometi a dotar una partida pressupostaria 
en el pressupost de l'any 2020, per la construcció de tres noves àrees d'emergència amb 
contenidors intel·ligents, en les zones més allunyades del municipi de Vacarisses, en concret 
en els següents sectors de població: Els Caus, La Carena Llarga -Torreblanca II i al Ventayol - 
La Creu. 
 
TERCER.-     Augmentar els horaris de la deixalleria, per tal de donar més facilitats i un servei 
més adequat a les necessitats dels veïns i veïnes. 
 
QUART.-     Incorporar en el servei de Porta a Porta, un dia a la setmana, la recollida de 
càpsules de cafè, amb un distintiu que ho diferenciï de la resta de fraccions. 
 
CINQUÈ.-     Donar compte dels presents acords a la revista municipal El Terme, la Web, i a 
totes les entitats veïnals i Associacions del municipi. 
 
 
El Sr. Gibert llegeix la moció i, a continuació, explica que un cop instaurat el “porta a porta” i 
amb el decurs dels dos anys de funcionament, els veïns han anat veient que hi ha una manca 
de freqüència de recollida, els dijous no es recull, i sobretot els mesos d’estiu s’acumulen molts 
residus a les llars,  i també de cara als caps de setmana pels que no viuen tot l’any. Per tant , 
creuen que seria interessant poder tenir un dia de recollida almenys en cap de setmana, per 
exemple en diumenge, per tal de recollir el més molest, com és l’orgànica. 
 
Per altra banda, en relació a les àrees d’emergència,  diu que el seu grup municipal ja va 
 dir en el seu moment que els semblava que dues àrees eren insuficients, doncs Vacarisses és 
un municipi molt dispers amb 18 urbanitzacions, algunes d’elles molt allunyades com Els Caus, 
La Creu, el Ventaiol...el que provoca que els veïns hagin de fer una excursió amb les deixalles 
fins al punt d’emergència. Per tant creuen que s’hauria de facilitar a aquests sectors de 
població una àrea d’emergència més propera a les seves vivendes i evitar que s’enduguin 
aquests residus cap a ciutats veïnes.  
 
Per acabar diu que son conscients de que això és inviable en aquests moments, però si que de 
cara al pressupost de l’any vinent es poden dotar les partides corresponents per a aquestes 3 
noves àrees d’emergència,  i que per augmentar freqüència de dies saben que s’haurà de 
parlar amb l’empresa perquè també suposarà més diners, però és la manera d’aconseguir un 
sistema més adient i que funcioni al màxim pels nostres veïns i veïnes. També diu que estan 
oberts a poder-ne parlar i acabar de definir el que demanen amb l’equip de govern i la resta de 
companys de l’oposició.  
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que s’hi ha adherit perquè es tracta de les poques 
propostes que es centren en Vacarisses i el benefici dels seus veïns i, per tant, hi votaran a 
favor. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que celebra que s’estigui parlant d’una possible millora del “porta a 
porta”, doncs fa un temps era un sistema que no estava totalment acceptat, ni ben digerit, ni 
ben vist  i, per tant,han de celebrar que ara es vulgui millorar. Segueix dient que la implantació 
del “porta a porta” va ser complexa, doncs implicava un canvi important d’hàbits per la població 
i va costar,  però creuen que va sortir força bé pel que implica el sistema, no només a 
Vacarisses sinó a les localitats on s’ha anat fent. Però diu que ja en el seu programa electoral 
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van deixar palès que el sistema es podia millorar,  però no és un tema baladí, s’ha de seure per 
parlar-ne, hi ha l’empresa assessora Ambiens, amb la que es podria valorar com reforçar 
aquest servei de cara a tota la població. Afegeix que és cert que els arribaven queixes pel 
volum dels plàstics, però des de Movem creuen que el plàstic s’ha de reduir i , en canvi,  si 
s’amplien els dies de recollida de plàstics no serien coherents, tot i que son conscients de que 
en el dia a dia se’n genera molt. Diu que també es pot parlar de reforçar la orgànica, de posar 
una recollida en cap de setmana, però el que cal és poder seure amb la resta de partits i en 
concret amb l’equip de govern, l’empresa assessora i el regidor competent,  i veure com es pot 
millorar de cara a l’any vinent. 
 
Per altra banda diu que en el seu programa també concretaven un increment d’hores de servei 
de la Deixalleria, que obrís entre setmana matí i tarda, doncs hi ha molt ús de la deixalleria, i 
això complementaria el sistema “porta a porta”. Per tant, convida a la transacció als grups 
polítics i equip de govern,  a seure i valorar-ho o que ho decideixi el regidor competent, però 
tenint en compte aquesta ampliació d’horaris de la Deixalleria i l’espai de reutilització del que 
els veïns en fan molt ús.   
 
En relació a l’increment de les àrees d’emergència diu que és contra natura del propi sistema 
de recollida “porta a porta”, doncs les àrees d’emergència estan pel que estan, per 
emergències, i el sistema habitual ha de ser la recollida “porta a porta”, tot i que hi hagi 
moments, com quan marxem de vacances o pels veïns de cap de setmana,  però la 
informadora ambiental ja els ha facilitat la manera de fer-ho quan marxen. En canvi, l’increment 
d’àrees d’emergència no es “porta a porta”, sinó que és tornar  poc a poc a reproduir els 
contenidors a les urbanitzacions, doncs encara la gent que no està prou conscienciada deixen 
a les àrees d’emergència no només les fraccions, sinó altres coses que no s’han de deixar, 
com runes, roba, etc...Torna a dir que el que s’ha de fer és reforçar la deixalleria, que estigui 
més a l’abast de la població, però no ampliar àrees d’emergència i desnaturalitzar el propi 
sistema “porta a porta”. Afegeix que és conscient de que les càpsules de cafè molesten, però si 
fessin recollida de capsules de cafè també s’exigiria recollida d’oli, piles, etc... 
 
Per acabar diu que el retorn econòmic dels beneficis del porta a porta seria adient que revertís 
en mesures mediambientals, en concret en la regidoria de medi ambient, per tal que la població 
vegi que és un sistema que econòmicament també és més favorable i que ens pugui ajudar a 
millorar mediambientalment Vacarisses. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que, tot i estar d’acord en alguns conceptes de la moció, 
creuen que s’hauria de fer un estudi en profunditat, sobretot sense oblidar de solucionar les 
necessitats de tothom i, al mateix temps, evitar que s’incrementi el rebut de les escombraries, 
doncs per demanar poden demanar el que vulguin, però tot s’haurà de pagar. Per acabar diu 
que fent un bon estudi es podria solucionar sense afegir despeses o que siguin les mínimes. 
 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que estan totalment a favor de la moció, tal com ja es desprenia del 
seu programa electoral, doncs per fer-lo van agafar la proposta que Juan i Juan va fer a 
l’ajuntament i van veure que l’opció que havia triat l’ajuntament era la més barata de les 3 que 
els van oferir. Segueix dient que el programa d’ERC deia d’afegir un dia més de recollida , però 
creuen que no és suficient i que caldria posar dos dies més, encara que a l’ajuntament li suposi 
una despesa addicional. Pel que fa les àrees d’emergència també hi estan d’acord, però si es 
comença aprovant els dos dies més de recollida ja aniran veient si caldran les àrees 
d’emergència o no, però el que és evident és que alguna cosa s’ha de fer, doncs no tothom 
està d’acord amb el “porta a porta” i, per tant ,es necessària alguna millora. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que creu que la moció està feta despresa i corrent i sense 
pensar realment en el que implica tot això. Segueix dient que ells coincideixen molt amb el que 
ha dit la Sra. Fuster,   i deixaria la moció sobre la taula fins que facin una taula per parlar del 
“porta a porta”, doncs entén que per fi tothom està d’acord en la seva implantació a Vacarisses. 
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Segueix dient que acaben d’aprovar una moció a favor del clima i del residu zero,  i en canvi el 
que demanen es que es recullin les capsules de cafè a casa i que posin més àrees 
d’emergència amb les quals baixa en picat el nivell de reciclatge i, per tant, va en contra del 
que acaben d’aprovar ara mateix. 
En relació als dies que han proposat diu que no té sentit posar orgànica els dijous quan ja la 
recullen el dimecres i el divendres, ni té sentit posar envasos el dijous perquè ja es recullen 
divendres.... En tot cas s’hauria de desfer tot el sistema que tenim ara i refer-lo de nou, doncs 
ells també son partidaris de posar un dia més de recollida, tal com ho portaven al seu programa 
electoral, però pensen que s’hauria d’enfocar més cap al cap de setmana, doncs pensen que 
entre setmana ja està cobert. Explica que aquest estiu ha sortit un article a l’Avui que deia que 
Vacarisses és el dotzè municipi  que més recicla, per tant alguna cosa s’està fent bé, i no és 
veritat això de que tothom ho porta fora, sí que existeix el turisme d’escombraries, Matadepera 
encara en té una mica després de 12 anys de la implantació del sistema, però ell creu que 
s’han de felicitar pel sistema que tenen. 
Per altra banda diu que els costos d’incrementar el servei en dos dies, dijous i diumenge, puja 
250.000 €, cada àrea d’emergència val 40.000 € més, per tant, el que demanen val 400.000 €, 
el que vol dir incrementar la taxa per habitatge en 135€. Es a dir,  s’haurien de pagar 200 € 
l’any per la recollida i només cobririen el 40% de la taxa. 
Per tant, veient el cost que suposaria, creuen que el més adequat seria preguntar a la gent 
quines necessitats tenen doncs, el vidre ,per exemple i segons el que els arriba  va al revés. És 
a dir,  hi ha qui el treu cada 15 dies, el que és resta, sinó hi ha bolquers, n’hi ha qui el treu cada 
dues o tres setmanes. En relació a les capsules de cafè diu que el millor que es pot fer, i el més 
ecològic, és no fer-ne servir, però si se’n vol fer servir n’hi ha de reutilitzables, biodegradables, i 
es recullen a la deixalleria i també a la deixalleria mòbil.  
És per tot això que  demana que deixin la moció sobre la taula, sinó l’hauran de votar en contra, 
i els emplaça a fer un debat sincer i fer els canvis necessaris amb el cost que implica. Afegeix 
que a més hi ha un problema legal, doncs si amb el contracte que tenim amb l’empresa fem  
una modificació de 300.000 €, s’hauria d’anar a una altra licitació i, per tant, ja no estarien 
parlant del mateix.  
Per acabar diu que el 28 de març de 2019 tots van votar a favor, excepte CS que no hi eren, 
d’allargar el contracte amb Juan y Juan 4 anys més. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui agraeix a Cs i a Veïns el suport que els donen en un tema que segons 
ells és molt necessari a Vacarisses. Diu que entén la posició crítica de la Sra. Fuster com a la 
promotora del “porta a porta”, i accepten el seu parer, però el que no accepten és que el Sr. 
Alcalde comenci criticant una moció que entenen que és positiva pel poble dient que està mal 
plantejada. A més afegeix que ells això ja ho portaven al seu programa electoral. Segueix dient 
que estan d’acord en que el cost és molt elevat, però no fa gaire es va aprovar una modificació 
del romanent de Tresoreria de 300.000 € per una zona de pacificació del nucli que no caldria 
fer. 
 
El Sr. Alcalde li respon que els 400.000 € son un cost anual i es tracta d’una taxa que s’ha anar 
a cobrir al 100%, és per això que els demana que la deixin sobre de la taula, per parlar-ne. 
 
El Sr. Boada diu que la moció no la volen retirar, però la poden modificar, perquè tots saben 
que els programes electorals es fan a partir de les mancances que els veïns els han comunicat. 
Segueix dient que estan d’acord en consultar a la població amb una enquesta, i en que es creï 
una taula per parlar-ne i valorar si es necessiten més àrees d’emergència. 
 
El Sr. Alcalde diu que es comprometen a crear una taula amb Ambiens i posar els números 
damunt la taula, doncs per fi el “porta a porta” ha vingut per quedar-s’hi i el podem millorar. La 
moció la votaran en contra, bàsicament perquè si es tira endavant no ho podran dur a terme. 
 
El Sr. Boada diu que no cal tirar-la enrere, sinó només canviar els acords, que consti el 
compromís de crear una taula, i així probablement tothom la votarà a favor. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’ha de canviar el títol de la moció, canviar la part expositiva i deixar 
només un acord, crear una taula per parlar del “porta a porta” a Vacarisses. 
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El Sr. Boada diu que cap polític ha dit que es carregaria el porta a porta, sinó que tothom ha 
rebut comentaris dels veïns per tal que es millori i, per això, ho han inclòs al seu programa 
electoral. 
 
El Sr. Alcalde diu que es crearà una taula, posaran els números damunt de la taula i, a principis 
d’any, quan hi hagi pressupost,  es farà una enquesta ben feta per valorar les necessitats reals 
de la població i tirar-ho endavant. 
 
La Sra. Fuster diu que això s’hauria de fer abans i així implementar-ho de cara a l’any que ve, 
doncs almenys la deixalleria sí que és més urgent. 
 
El Sr. Alcalde diu que les obres de la deixalleria s’implementen al gener, pensava dir-ho als 
informes de presidència. 
 
La Sra. Fuster diu que li sembla molt bé que es comenci per aquí.  
 
El Sr. Gibert diu que ell creu que la taula no es pot deixar pel gener, sinó que s’ha de fer abans 
de l’elaboració dels pressupostos. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta a què es refereix que s’ha de fer abans, si vol dir l’enquesta. 
 
El Sr. Gibert diu que tot, l’enquesta i la taula si és que volen implementar-ho ja i no plantar-se al 
2021. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’enquesta és imprescindible. 
 
El Sr. Gibert diu que hi estan d’acord, però que l’han de fer abans d’acabar l’any per poder 
incorporar al pressupost alguna millora, sinó totes les que demanen, perquè poden entendre 
que son molts diners, almenys alguna millora com un dia més de recollida. 
 
El Sr. Alcalde diu que estan d’acord en que la moció digui “crear una taula per l’estudi de la 
millora del “porta a porta” a Vacarisses abans d’acabar el 2019”. 
 
Intervé el Sr. Secretari qui diu que lo correcte seria  que la moció queda sobre la taula i acordar 
crear una taula d’estudi.  
 
El Sr. Gibert diu que no, que la moció no queda sobre de la taula, sinó que s’aprova amb els 
canvis que han dit.  
 
El Sr. Alcalde diu que ara no poden modificar tota la moció. 
 
El Sr. Gibert diu que només cal modificar els acords i aprovar-la. 
 
El Sr. Secretari diu que el que demanen és aprovar una moció que no té res a veure amb el 
contingut d’aquesta i , per tant,  es poden buscar alternatives, però encara que s’acordi crear 
una taula, si aquesta no es crea tampoc passaria res, sinó que es tracta del compromís polític 
de l’alcalde de crear aquesta comissió.  A més també s’ha parlat de repercussió en costos,  i 
s’ha de tenir en compte que les ordenances fiscals s’aprovaran en dues setmanes i, per tant, 
no sap com ho volen lligar. 
 
El Sr. Gibert diu que, evidentment ,el que no volen és repercutir costos al veïnat, sinó que es 
tracta de prioritats i,de cara als pressupostos de l’any que ve, valorar si hi ha una partida per 
poder tenir algunes millores. 
 
El Sr. Alcalde explica que si es plantegen més dies de recollida això té uns costos i, per tant, 
s’haurà de treure de Serveis Socials o d’Educació, que son les dues partides més grans que té 
l’ajuntament. 
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La Sra. Fuster diu que s’ha de saber també quin és el retorn del “porta a porta”. 
 
El Sr. Alcalde diu que amb el retorn del “porta a porta”, tal com la Sra. Fuster ja sap, es cobreix 
l’increment que hi va haver amb la implantació. 
 
La Sra. Fuster diu que amb un any més s’han de fer números i veure el que es pot assumir. 
 
El Sr. Alcalde diu que tot passa per fer números.  
 
El Sr. Boada diu que poden treure de la moció tota la part expositiva i el tema de les capsules 
de cafè. 
 
La Sra. Fuster diu que també s’ha de treure el que diu sobre les àrees d’emergència, doncs ella 
no hi està d’acord en que siguin insuficients. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que el que han de fer és deixar la moció damunt la taula, però que si 
prefereixen votar-la, ells la votaran en contra. Afegeix que el compromís de fer una taula és 
evident. 
 
El Sr. Boada diu que si canvien els acords la moció pot prosperar. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’ha de mirar si s’ha de modificar el contracte o fer una nova licitació... 
 
El Sr. Boada diu que s’han d’eliminar tots els acords i posar només que es crearà la taula. 
 
El Sr. Alcalde diu que amb la part expositiva tampoc hi estan d’acord, i ni tan sols ho estan amb 
el títol. Per tant, si el que volen realment és que hi hagi una millora en el sistema “porta a 
porta”, el que han de fer és deixar-la damunt la taula. 
 
La Sra. Fuster diu que el més important és el compromís per part de tothom de millorar el 
sistema, I a partir d’aquí cal seure, i veure les necessitats.  
 
El Sr. Gibert diu que no tenen una altra alternativa i per tant accepten deixar-la sobre la taula. 
 
El Sr. Alcalde agraeix aquesta decisió.  
 
Intervé el Sr. Secretari qui, davant de les diferents opinions dels grups municipals , comenta lo 
mes correcte seria acordar deixar sobre la taula la moció, mantenint el seu contingut, així com 
acordar que s’acordi per unanimitat de tots els grups polítics prendre el compromís de crear 
abans de finalitzar l’exercici 2019 una taula, amb representants de cada grup i de l’empresa 
assessora en la implantació del porta a porta,  per estudiar les millores del servei . 
 
Es sotmet a votació la creació de la taula  i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
   
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 CEL EBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 22 i 29 DE JULIOL DE 2 019, EL 19 i 27 
D’AGOST DE 2019 I EL 3, 9 i 16 DE SETEMBRE DE 2019.  

 
Es dona compte de les actes relacionades. 
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3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 240/2019, de 18/07/2019, al 318/2019, de 
18/09/2019),  (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 19/2019, de 22/07/2019, 
al 26/2019, de 18/09/2019), (Obres i Serveis, del 31/2019, de 22/07/2019, al 38/2019, de 
18/09/2019),   (Urbanisme, del 64/2019, de 18/07/2019, al 73/2019, de 5/09/2019), 
(Educació, del 28/2019, de 24/07/2019, al 33/2019, de 9/09/2019), (Acció Social, del 
54/2019, de 1/07/2019, al 67/2019, de 20/09/2019), (Gent Gran, l’1/2019, de 
13/09/2019), (Joventut, del 5/2019, de 19/07/2019, al 7/2019, de 12/09/2019). 

 
Es dona compte dels decrets de les diferents regidories. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.  
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Intervé el Sr. Alcalde  qui comenta que aquest mes la taxa d’atur ha estat negativa ,doncs ha 
pujat en 33 persones, el que suposa un 10,10%, però tot i així segueix estant per sota de la 
mitjana de la comarca respecte aquest repunt que hi ha hagut de l’atur a tot Catalunya. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui fa dues preguntes Per una banda vol saber si és cert el que els ha 
arribat de que el cost de la neteja de les franges l’hauran d’assumir els veïns. Per altra banda 
pregunta perquè la bandera espanyola segueix tapada a tots els plens, i demanen formalment 
que es destapi,  com la resta de banderes. 
 
El Sr. Alcalde respon que li agafa el prec de la bandera i , pel que fa a les franges,  explica que 
la llei diu que les han de pagar els veïns, però en aquest ajuntament, sempre subsidiàriament , 
ho ha pagat l’ajuntament,  i la voluntat és seguir-ho fent, però diu que cada vegada més 
ajuntaments estan passant aquests costos als veïns i, fins i tot , la Diputació de Barcelona ha 
fet una ordenança per facilitar la feina als ajuntaments. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui, adreçant-se al Sr. Casas, li pregunta com està el tema de les 
instal·lacions del camp de futbol, en concret els han fet arribar que al fons del camp de futbol hi 
ha unes rocalles descendents que comporten un perill bastant important pels nens i nenes i les 
seves famílies,  i els agradaria que es solventés el més aviat possible. Per altra banda també 
volen saber la previsió d’execució dels vestidors, doncs creuen que la subvenció s’ha 
d’executar abans de que s’acabi l’any . I en relació al bar demanen un estudi dels costos i de la 
viabilitat de la ubicació del bar a la part exterior del poliesportiu,  a fi i efecte de que pogués 
donar servei tant als usuaris del pavelló com als del camp de futbol. 
Adreçant-se al regidor de Mobilitat, en relació a les obres de RENFE, explica que el passat dia 
22 de setembre es va col·locar la passarel·la però,  segons els ha arribat per part d’informadors 
de RENFE, fins a finals de l’any vinent no hi ha previsió d’instal·lar l’ascensor, el que suposarà 
un impediment molt gran per la gent gran, persones amb capacitats especials o les que vagin 
amb un cotxet. Segueix dient que a finals d’aquest mes es modificarà l’andana i la via de pas 
actual i, per tant, no es podrà passar, i hi haurà gent que no podrà donar tota la volta i accedir 
per la passarel·la. És per tot això que demanen que el més aviat possible es requereixi a 
RENFE que no tanquin la via de pas que hi ha hagut fins ara fins que estigui l’ascensor 
instal·lat. 
Per altra banda felicita al regidor de mobilitat per la millora en el servei d’autobús escolar, 
doncs només va tardar un dia en donar resposta als problemes de la ruta del Ventaiol i li 
pregunta si li ha arribat alguna incidència respecte a aquest reforç de rutes. 
 
Adreçant-se al regidor de Medi Ambient li pregunta quan executaran les obres de la deixalleria, 
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les baranes, la senyalització, l’espai de reutilització... doncs ella va deixar-ho tot preparat per 
tirar-ho endavant, estudis fets i pressupostos aprovats i, per tant, demana que es comenci quan 
abans millor.  
 
Per acabar demana que informin al ple dels dos temes estrella de Vacarisses, la reparcel·lació i 
urbanització de La Creu i la urbanització del Ventaiol, quina és la previsió de terminis, els 
continguts, doncs diu que és ara, a inici de legislatura, que s’hi han de posar per tal que no es 
passi fulla com en anteriors legislatures. 
 
Intervé el Sr. Casas qui en relació al camp de futbol explica que ja fa un parell de setmanes es 
va fer el tancament de la zona  amb roques que comentava la Sra. Fuster i, per tant, ja no hi ha 
perill. Pel que fa als vestidors diu que els tècnics hi estan acabant de treballar i que no pot dir 
terminis perquè hi ha la Diputació pel mig, però tant aviat sàpiga alguna cosa ja els informarà. 
Del bar del camp de futbol diu que no hi ha cap estudi fet d’una possible ubicació a dalt,  ni de 
fer dos bars amb dues licitacions o que amb la mateixa licitació es fes la gestió dels dos bars, 
però no ho han estudiat,  més que res perquè físicament dubten que cap espai dins del 
poliesportiu es pugui  destinar a aquesta instal·lació. 
 
La Sra. Fuster li diu que no és un tema de dubtar, sinó que es tracta de fer un estudi que ho 
avali i tenir uns costos i una viabilitat per part de personal tècnic de la casa, que digui si això es 
pot fer o no.  
 
El Sr. Casas respon que fins ara no s’ha fet, però ja el faran. 
En relació a la deixalleria informa de que tots els treballs que ha comentat la Sra. Fuster estan 
pressupostats i, per tant,  ja s’aniran fent. 
Pel que fa a La Creu diu que ja van informar fa uns dies, tan a comissions com en una visita 
que els va fer el president de l’associació de propietaris de La Creu, de que ja es van donar a 
conèixer els detalls de la reparcel·lació a tots els propietaris excepte a un que no es va 
localitzar i que ara per llei s’ha de notificar mitjançant el BOE.  
Per altra banda diu que s’han passat totes les al·legacions presentades a l’empresa que ha fet 
el projecte de reparcel·lació per donar resposta, i faltaria saber si aquest propietari al que no 
s’ha pogut localitzar vol fer al·legacions dins del termini legal, per respondre-li posteriorment i 
començar tot el projecte. 
Pel que fa al Ventaiol diu que ja hi estan treballant, els falta tancar l’aspecte legal de seguiment 
de les obres, el que és la reparcel·lació amb respostes que s’han de donar, 
afectacions...contractar l’advocat que els porti el tema i, a partir d’aquí, tota la resta. 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui,  en relació a les obres de RENFE, diu que no en sabien res 
de l’ascensor. Per tant li agraeix la informació i diu que ja faran les gestions que els demana. 
Pregunta a la Sra. Fuster quin és l’origen d’aquesta informació. 
La Sra. Fuster diu que els informadors de RENFE a peu de via son els que li van dir.  
Pel que fa a l’autobús escolar, que no és escolar però així l’entenen, diu que no hi ha hagut 
incidències, però sí els han arribat alguns inconvenients pels nens que han d’anar-hi més aviat. 
 
La Sra. Miranda diu que volia preguntar quan tenen pensat reunir als veïns del Ventaiol i 
explicar-los l’estat del projecte, però ja li serveix l’explicació que ha fet el Sr. Casas a les 
preguntes de la Sra. Fuster. 
 
El Sr. Serna explica que fa temps que es queixen de la presencia d’okupes a Vacarisses, però 
creuen que enlloc d’avançar estan anant enrere, doncs les cases ocupades cada dia son més i 
les persones que les ocupen cada vegada son més conflictives. Demana que quedi constància 
a l’acta de que arrel d’això han perdut qualitat de vida, convivència veïnal i , sobretot,  la 
seguretat que sempre ha caracteritzat Vacarisses, fins al punt de que hi ha violència de gènere 
que pot comportar que qualsevol dia surtin al diari amb una mort. Pregunta a l’equip de govern 
què pensen fer amb aquest fenomen. 
 
Per altra banda, el Sr. Serna pregunta com està la Policia, doncs la sensació que tenen és de 
que estan desbordats i sense directrius polítiques concretes,  i pregunta com està aquesta 
situació. 
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També pregunta per la situació del talús de l’empresa del polígon que dona pel camí del 
darrera, doncs ha estat un temps protegit amb tanques però ara mateix està obert al pas de 
tothom amb el conseqüent perill que comporta.  
 
En relació al C/ del Ginebrer pregunta com està el projecte de l’entrada al carrer, doncs van fer-
hi una actuació i ara està aturat, per tant volen saber si seguiran amb les actuacions pendents. 
 
Pel que fan als camions de recollida d’escombraries pregunta si pensen solucionar els 
problemes als carrers que son contra direcció doncs, com ja saben ,hi ha camions que no 
poden girar en alguns carrers i per tant han de fer una maniobra en contra direcció o bé fer 
marxa enrere.  
 
Per acabar diu que també volien preguntar com solucionarien l’afluència massiva dels usuaris 
del bus, però el Sr. Salamé ja ho ha respost, i comenta que tot i que per ell no siguin 
incidències per ells si que ho son el fet que un nen hagi de sortir de casa seva 25 minuts abans 
i després esperar-se a la porta de l’institut  o de l’escola.  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació al que ha comentat el Sr. Serna sobre les cases 
ocupades i la violència de gènere, diu que malauradament de violència de gènere n’hi ha a 
totes les capes, estaments o classes socials, com vulgui dir-li, també es dona en 
multimilionaris. Li diu al Sr. Serna que suposa que ell es refereix a alguna casa en concret, però 
a Vacarisses, com a tants altres municipis, la violència de gènere no es dona només a cases 
ocupades i, per tant, no entén la relació. 
 
El Sr. Serna respon que si es dona violència de gènere en una casa ocupada hi ha dos 
problemes en una mateixa vivenda i, per tant, s’ha de buscar una solució, no es pot mirar cap a 
una altra banda. 
 
El Sr. Alcalde respon que la violència de gènere es tracta des de Serveis Socials i des de la 
Policia, i pel que fa a l’ocupació ja saben que és un fenomen que passa arreu de Catalunya i de 
l’estat, i és cert que a Vacarisses hi ha un cert repunt aquests darrers mesos, però no vol dir 
que tinguin 50 cases ocupades.  
 
Explica que els orígens de l’ocupació ja els coneixen, hi ha bancs que van fer fora a la gent de 
les seves cases i gent que no té cases, però el 99% de les cases ocupades a Vacarisses son 
dels bancs, i diu que en tots aquests anys només recorda 2 casos de cases que no fossin del 
banc. 
Afegeix que si el propietari de la casa ocupada, que és el banc, no denuncia l’ocupació, 
l’ajuntament no hi pot fer res. 
 
El Sr. Serna respon que el fet de que hi hagi cases ocupades a tot arreu no significa que hagin 
d’aguantar les que tenen aquí, sinó que cal posar les mesures que pugui l’ajuntament i vetllar 
pel veïnat,  perquè com ja ha dit s’està perdent la convivència, la relació veïnal i la seguretat. 
Segueix dient que ell esperava que el Sr. Alcalde els digués que faran tot l’esforç possible per 
controlar això. Afegeix que en el seu cas, des del primer moment que va veure que havien 
ocupat aquesta casa, va trucar a la Policia, però no van fer absolutament res, parlar amb el 
senyor i marxar. Explica que els okupes, abans de deixar la casa, busquen a algú altre que es 
quedi a la mateixa casa, i els que hi ha ara son els tercers que l’han ocupat i cada dia tenen 
merder, fins arribar a pegar a la dona, i és per això que van trucar a la Policia i van fer un 
atestat, però això està passant a tot Vacarisses i ,per tant , alguna cosa s’haurà de fer. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’ajuntament no pot fer cap llei que prohibeixi ocupar, sinó que son altres 
administracions supramunicipals que haurien de vetllar per tot això.  
 
El Sr. Serna diu que qui ha d’informar a aquestes entitats supramunicipals son els ajuntaments, 
que son els que tenen el control, i haurien d’estar-hi a sobre a diari, almenys així ho faria ell si 
fos alcalde. 



 27 

 
El Sr. Alcalde torna a dir que el protocol que tenen en casos d’ocupació és molt difícil, el 
seguiment ja el fan, saben quines son les cases que estan ocupades, qui hi viu, si tenen fills 
amb dret a estar escolaritzats, dret a uns serveis socials... Afegeix que el que no es pot fer, ni 
ells ni ningú, és fer fora a les persones que estan ocupant una casa, doncs sinó fos així 
Sabadell no tindria mil pisos ocupats.  
Per acabar diu que no és veritat que no hi estiguin fent res, i que si els propietaris de les cases 
ocupades no ho denuncien no poden fer res mes. 
 
El Sr. Serna diu que si li afectés a ell directament o a algun altre veí de Vacarisses ell si que 
faria alguna cosa. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta què faria. 
 
El Sr. Serna li respon que aquestes entitats supramunicipals que ha comentat abans el Sr. 
Alcalde sí que poden fer i, per tant, s’ha de posar en contacte amb elles. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell no es refereix a això, sinó que es tracta d’un problema global i que 
haurien de ser les entitats supramunicipals, com la Generalitat, que facin lleis al respecte, però 
mentrestant es troben que aquestes cases o pisos son propietat del banc i no ho denuncien. 
 
El Sr. Serna torna a dir que ells el que han de fer és vetllar perquè la convivència sigui la 
correcta. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja ho fan això.  
 
El Sr. Serna diu que a ell li sembla que no ho fan, sinó ja no ho hagués exposat. 
Per altra banda el Sr. Serna pregunta al Sr. Alcalde com va el departament de Policia, si estan 
desbordats o tenen prou personal, si poden estar segurs a casa seva o no... 
 
El Sr. Alcalde diu que, com ja han explicat en alguna altre ocasió, han incorporat una plaça que 
es va amortitzar de Policia. Per tant incorporaran un nou Policia i ,com també els han explicat,  
pels robatoris començaran a instal·lar càmeres en 10 dies, comencen amb 6 càmeres que 
s’aniran ampliant a totes les entrades i sortides de Vacarisses. 
Explica que ja saben els agents que tenen i que hi ha moments en que només n’hi ha dos 
treballant, però no els poden doblar doncs, com ja saben, la Policia els costa 600.000 € l’any. A 
més, en un municipi com Vacarisses amb 5 patrulles tampoc arribarien a tot arreu, perquè la 
solució no és aquesta. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació al talús del polígon, diu que van considerar que ja 
no hi havia perill i per això van obrir el pas. 
 
El Sr. Serna diu que ell ha vist que el problema persisteix. 
 
El Sr. Casas explica que hi ha un informe tècnic que diu que no hi ha cap problema en circular 
per allà i per això s’ha obert al transit. 
 
En relació al carrer Ginebrer diu que el problema s’arrossega des de fa bastant temps i ara 
estan esperant a la resolució de l’expropiació, els propietaris ja estan informats i, un cop 
aquesta part sigui de l’ajuntament es podran fer totes les mesures que calen, doncs no poden 
fer res a casa d’altres.  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui demana al Sr. Serna que els informi dels carrers per on els 
camions d’escombraries van marxa enrere. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui en relació al bus escolar diu que no hi ha una altra solució. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que últimament hi ha moltes motos amb el tub 



 28 

d’escapament lliure que fan molt soroll i és molt molest, per tant creuen que s’hauria de 
controlar més. 
Segueix dient que a les juntes de govern s’han aprovat una sèrie de projectes dels quals els 
agradaria que els anessin informant. Per exemple ,ara que està en exposició pública el projecte 
del pàrquing de la Fàbrica, els agradaria saber quantes places noves es crearan , doncs 
segons els seus càlculs en seran unes 25, que les troben insuficients per una obra de 343.000 
€. També sobre el pàrquing diu que, com que estarà en pendent perquè no es rebaixa, creu 
que la sortirà de dalt serà un pèl justa, l’arquitecte s’ho hauria d’estudiar bé. 
Per altra banda diu que també està en exposició pública el projecte de climatització de la zona 
de vestidors, però els plànols no hi son. 
Pel que fa a la construcció de la caldera de biomassa pregunta si anirà on hi ha ara el dipòsit 
de gasoil i com serà el sistema d’abocament del combustible . 
En relació al projecte dels vestidors diu que no veu instal·lació de calefacció ni aigua calenta. A 
més s’hauria de preveure que més endavant es poguessin ampliar i, per tant, que les finestres 
fossin mòduls, doncs hi veu dos vestidors i una sala d’instal·lacions, però que no se sap si serà 
d’instal·lacions perquè el projecte no marca res.  
A més de tots aquests projectes que ha comentat pregunta si la neteja del sotabosc de 
l’entrada de la C-58 a Vacarisses s’ha fet amb autorització del propietari i quan ha costat. 
 
El Sr. Alcalde respon que, en relació als projectes, son qüestions tècniques i per tant les hauria 
de parlar amb l’arquitecte, doncs ell hi entén molt i ja sap que té les portes obertes. 
 
El Sr. Boada respon que no son qüestions tècniques, sinó que algú li ha de dir que es facin uns 
vestidors sense calefacció, ni aigua calenta, doncs ell pensava que venia lligada amb la caldera 
de pellets, però ha vist que no,  i per tant està en el seu dret de saber com es fa. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que és una qüestió tècnica i pot venir sempre que vulgui, té les portes 
obertes, però si vol anar amb ell poden quedar la setmana vinent i anar a parlar amb 
l’arquitecte. 
 
El Sr. Boada diu que el que no pot ser és que hi hagi una exposició pública d’un projecte sense 
els plànols i que, per tant , aquesta exposició pública no deu ser vàlida.. 
El Sr. Alcalde respon que deu haver estat un error. 
 
Intervé el Sr. Secretari per dir que no hi ha obligació de penjar-ho, sinó que ho pengen per 
donar més informació, però en el període d’informació pública qui vulgui consultar el projecte 
ha de venir aquí. 
 
El Sr. Boada diu que també ha vist que a la web municipal els sous no s’han actualitzat des de 
l’anterior legislatura, per tant els demana que s’ho mirin i ho actualitzin. 
 
El Sr. Salamé respon que li agafa el prec. 
 
En relació a la neteja dels terrenys de l’entrada a Vacarisses el Sr. Alcalde respon que suposa 
que s’ha demanat l’autorització, però no ho sap i ja ho preguntarà. Pel que fa als costos tampoc 
li sabria dir, doncs no s’ha fet només allò,  sinó una sèrie de terrenys de les urbanitzacions. 
 
El Sr. Boada torna dir que els terrenys de les rotondes no son municipals perquè no es van 
expropiar el seu dia, per tant no ho hauria de fer l’ajuntament ni invertir a casa d’un altre, i a 
més tampoc creu que la Sra. CIurana hagi donat autorització per fer-ho.  
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui demana que facin més manteniment dels parcs, doncs al parc 
de la plaça Virrei Amat sempre hi ha alguna cosa trencada, com ja han dit en moltes ocasions 
al ple, el parc infantil del carrer Congost està en un estat deplorable i perillós, i al que hi ha 
sobre de l’associació de veïns, tal com els han fet saber alguns veïns per instàncies, hi ha 
algun mobiliari en molt mal estat des de fa temps. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi ha 24 parcs a Vacarisses i seguint la mateixa proporció a Terrassa 
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n’hi hauria 400. A més alguns estan en terrenys que no son ni municipals, igual que els han dit 
que nosaltres hem netejat terrenys privats ells hi van instal·lar parcs a terrenys privats, a més hi 
ha parcs que s’utilitzen molt poc i per tant s’ho haurien de replantejar.  
Afegeix que té raó amb el parc de la plaça Virrei Amat, l’han trencat moltes vegades, cada 
vegada que ells l’han arreglat, tot i posar-hi tanques i valisa de la Policia també ho arrenquen,  i 
no son nens de 7 o 8 anys. La Policia hi va sovint i ,en definitiva ,la problemàtica no és el parc 
en sí sinó les persones que hi van. 
 
El Sr. Gibert diu que la solució és que la Policia faci la seva feina i controli que no hi hagi nens 
que no toqui. 
 
El Sr. Alcalde respon que de Policia tenen la que tenen i el municipi és el que és, per tant la 
Policia no pot estar sempre vigilant els parcs, tot i així ja s’ha posat alguna multa a algú que 
feia el que no toca allà. 
Torna a dir que s’han de replantejar els parcs, doncs no es poden mantenir 24 parcs. Del parc 
del Ventaiol diu que la setmana vinent canviaran l’element trencat i que ja saben que van tard, 
però també hi ha hagut l’estiu pel mig, i pel que fa al parc del carrer Congost ja veuran el que 
fan perquè no l’utilitza ningú. 
 
El Sr. Boada diu que no hi va ningú per l’estat en que es troba. 
 
El Sr. Alcalde diu que es cert que no està en condicions  i explica que van fer un estudi de tots 
els parcs, molts d’ells s’han de canviar pràcticament sencers, i tenint en compte que cada 
aparell que hi va val 900 €, i hi ha 24 parcs... 
 
El Sr. Gibert diu que ell entén que la obligació de l’ajuntament és mantenir tots els parcs i tot el 
mobiliari urbà, tant si els agrada com si no, doncs aquests parcs es van fer durant el govern del 
Sr. Boada i n’estan molt orgullosos, però el fet de tenir-los és per donar un servei i, per tant, 
l’ajuntament té l’obligació de mantenir-los o, sinó, tancar-los, però no tenir-los amb la situació 
de perill que els tenen. Afegeix que es tracta d’un tema de prioritats. 
 
Per acabar el Sr. Gibert diu que han detectat un abocament il·legal de runes al Ventaiol que 
sembla ser que vinguin de les obres que s’estan fent al dispensari.  
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que evidentment aquelles runes no venen de les obres del CAP. 
 
El Sr. Gibert pregunta si els ho poden certificar. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí que li poden certificar i li pregunta si realment creu que ells 
portarien les runes de les obres del CAP a un terreny privat del Ventaiol. 
 
El Sr. Gibert diu que ells no, però l’empresa que està fent les obres sí, doncs ell ha vist que el 
mateix camió que ha recollit les runes del dispensari s’ha vist entrar al Ventaiol, al mateix lloc 
concret. 
 
El Sr. Alcalde diu que ahir mateix li van preguntar a l’arquitecte que porta l’obra i els va dir que 
gairebé no s’ha tret cap camió, perquè la poca terra que s’ha tret s’ha fet servir per la rampa. 
  
El Sr. Gibert diu que això no és veritat, que ell viu al davant i ha vist personalment com surten 
camions, per tant li demana que no els enganyi. 
 
El Sr. Alcalde  respon que ahir va venir un veí del Ventaiol preguntant per aquest tema, ells ho 
van preguntar a l’arquitecte que fa el seguiment de l’obra i els va dir que gairebé no han tret 
terra , doncs la llosa que hi havia és la mateixa i s’ha construït al damunt. 
 
El Sr. Gibert torna a dir que ell ho ha vist i no és així, i li està negant l’evidència. Segueix dient 
que se l’haurà de creure que no han sortit runes del dispensari. 
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El Sr. Alcalde diu que sí n’ha sortit, però poca. 
 
El Sr. Gibert pregunta on ha anat a parar aquesta runa. 
 
El Sr. Alcalde respon que no ho sap, però com ja saben sempre que es fa una obra s’especifica 
a quin abocador s’han de portar les runes. 
 
El Sr. Gibert pregunta perquè s’ha permès abocar runes allà i quines actuacions s’han fet per 
evitar que se’n tiri més, a més s’haurà de sancionar a qui ho hagi fet. 
 
El Sr. Alcalde respon que s’obrirà un expedient sobre aquest assumpte, però no queda tant clar 
que no es pugui abocar, doncs porten uns dies intentant parlar amb els propietaris que a més 
no son els propietaris d’aquella part, no son els de l’hípica, sinó uns altres. Afegeix que s’ha 
abocat allà sense coneixement de l’ajuntament. 
 
El Sr. Gibert diu que l’ajuntament en tenia constància d’això. 
 
El  Sr. Alcalde li pregunta qui en tenia constància. 
 
El Sr. Gibert diu que Urbanisme en tenia constància, doncs algun veí es va dignar a anar a 
l’ajuntament a avisar de l’abocament, i per tant per a ell això significa que l’ajuntament en tenia 
coneixement. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que el que ha dit el Sr. Gibert és que algun veí va posar en coneixement 
d’urbanisme que s’estava abocant, i ell ja ha explicat el que s’està fent, anar a veure-ho, 
intentar trobar qui ho ha fet, intentar contactar amb el propietari que no es qui es pensen tots, 
sinó algú altre i,  malgrat tot, sense saber si es pot abocar o no s’obrirà un expedient. 
 
El Sr. Gibert pregunta al Sr. Alcalde si el que li està dient és que a Vacarisses tenen una zona 
on es poden abocar runes, doncs ho troba sorprenent. Ell pensava que totes les runes que es 
generin de qualsevol construcció han d’anar a un abocament controlat, per tant demana al Sr. 
Alcalde que ho expliqui bé això, doncs si al Ventaiol hi ha una zona permesa per abocar runes 
cal que ho expliqui bé al veïnat. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell no ha dit això, sinó que urbanísticament no està clar si es poden 
abocar runes allà o no, i que malgrat tot obriran un expedient per abocament de runes en 
aquest punt, però no ha dit que al Ventaiol es puguin abocar runes. 
 
El Sr. Gibert li pregunta si exigiran que es treguin totes les runes. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja li ha respost. 
 
Per altra banda el Sr. Gibert diu que, des de fa un parell d’anys, l’avituallament de la Matagalls 
s’ha traslladat del cementiri a la Fàbrica i els pregunta si saben l’enrenou que va comportar 
aquest avituallament, doncs molts veïns no van poder dormir, pels crits, la música i els sorolls. 
Afegeix que estan d’acord en que la Matagalls passi per Vacarisses, doncs fa moltíssims anys 
que hi passen, però si el fet de que passin pel centre del poble ha de comportar que el veïnat 
no dormin hauran de dir-los que tornin a passar pel cementiri. 
 
El Sr. Alcalde respon que els farà arribar la queixa. 
 
El Sr. Gibert diu que si no es comprometen que no hi passin, l’alcalde té la potestat de dir-los 
que no hi passin. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ho sabien i s’hi va fer anar la Policia i, evidentment, quan toqui la 
reunió de valoració ho diran. Si volen l’avituallament dins del poble, que suposa una millora 
perquè els que passen de dia aprofiten per esmorzar i dinar, haurà de ser amb unes 
condicions. 
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En relació a la neteja viària el Sr. Gibert diu que hi ha alguns carrers on la màquina de neteja 
no hi passa mai. En concret al nucli no passa pel carrer del Cingle Gros,  ni al carrer d’Antoni 
Flotats, a l’entrada del carrer del Cingle Gros pel carrer major hi ha un despreniment de terres 
etern, no es neteja mai. Per tant demana que ho comuniquin a l’empresa de neteja i vetllin 
perquè el netegin. A vegades després de la festa major també hi ha deixalles, ampolles .... 
 
El Sr. Alcalde diu que la màquina de neteja porta un gps, i per tant ho sabran si hi passen o no.  
 
El Sr. Gibert diu que també hi ha altres zones amb carrers i embornals que no es netegen bé, 
per exemple els embornals de l’avinguda Muriel Casals després de pluges estan tapats.  
 
Per acabar el Sr. Gibert demana que els facilitin un calendari per escrit de la freqüència de la 
neteja viària i embornals de totes les zones asfaltades del municipi per tal que des de l’oposició 
puguin fer el seguiment de les tasques que fa l’empresa o no. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja els passaran el plec, que és on ho posa, especifica a cada urbanització 
per quins carrers han de passar i a quantes jornades s’hi ha de dedicar. Pel que fa als 
embornals diu que creu que al plec diu que n’han de netejar uns 25 a l’any i en això estan.  
 
El Sr. Gibert diu que no necessiten el plec, però potser sí tenir la freqüència de pas per zones. 
 
 

 
Essent les vint-i-una hores i disset 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 
 


