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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 31 
D’OCTUBRE DE 2019  
 
 
Vacarisses, 31 d’octubre 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 
26 DE SETEMBRE DE 2019, EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL D IA 14 D’OCTUBRE 
DE 2019 I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 D’OCTU BRE DE 2019. 

 
 
El Sr. Boada diu que a la sessió extraordinària urgent la regidora de Ciutadans no va venir i en 
canvi a l’aprovació de la urgència apareix el seu vot a favor. 
 
El Sr. Secretari diu que té raó.  
 
Es sotmet a votació amb l’esmena de l’acta de la sessió extraordinària urgent del dia 14 
d’octubre i s’aproven totes les actes per unanimitat dels  assistents a les respectives sessions   
 
 
1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D ’EXPEDIENT 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEMENTS FINANÇATS AM B EL ROMANENT 
LÍQUID DE TRESORERIA.  

_ 
Resultant que, s'ha incoat expedient de modificació del pressupost mitjançant suplements de 
crèdits finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals procedent de la 
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liquidació del pressupost de l'exercici 2018. 

_ 
Vistos els informes emesos per el Secretaria i Intervenció sobre el procediment, sobre 
l'estabilitat pressupostària i sobre la possibilitat d'utilització de l'esmentat romanent de tresoreria 
per a despeses generals, que consten a l'expedient. 

_ 
Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals, que compleix els requisits previstos a l'article 32, Disposició Addicional Sisena de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -
LOEPYSF-(prorrogada per a l'exercici 2019 Real Decret Llei de 10/2019, de 29 de març) i 
Disposició Addicional Setzena 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-, en la seva 
redacció donada pel RD-llei 1/2018. 

_ 
Considerant el que preveu l'article 177 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 l'esmentat 
article 36.1-c) 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. 

_ 
En virtut del que s'ha exposat, i atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en 
sessió ordinària el dia 23 d’octubre de 2019, va dictaminar, al Ple de la Corporació proposo 
l’adopció del següent 

__ 
ACORD 

_ 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit en la modalitat de  

suplements de crèdit pels conceptes que es detallen a continuació: 

 

ALTES EN LES APLICACIONS DE DESPESA     
 

INV FINANCERA SOSTENIBLE ( SUPLEMENTS DE CRÈDITS)  prog.  Econ.  import  

Inversió per reposició vàlvules, comptadors, reductors etc… 165 623 10.000,00 € 

Canvi de tecnologia LED i fotovoltaiques 165 623 15.100,00 € 

Instal·lació i subministrament d'una nova càmera de vídeo vigilància 132 623 4.000,00 € 

TOTAL     29.100,00 € 

DESPESA ( SUPLEMENTS DE CREDITS)  prog.  Econ.  import  

Treballs realitzats per altres empreses i professionals ( servei neteja equipaments) 323 227 19.722,48 € 

Treballs realitzats per altres empreses i professionals ( servei neteja equipaments) 3321 227 5.732,26 € 

Treballs realitzats per altres empreses i professionals ( servei neteja equipaments) 342 227 3.931,69 € 

TOTAL     29.386,43 € 

      58.486,43 € 

 

SEGON.-  Aquest increment de despesa es finançarà mitjançant el romanent líquid de segons 
el següent detall: 

 

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ   
 

Econòmica  Concepte  Import  

Romanent Líquid de Tresoreria per despeses generals 87000 29.386,43 € 
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Romanent Líquid de Tresoreria per despeses generals ( Finnacerament sostenible) 87000 29.100,00 € 

TOTAL    58.486,43 € 

 
TERCER.-  Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la 

Província per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, posant a disposició del públic la 
documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran 
examinar la documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició publica per resoldre-les. 

__ 
QUART.-  L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits 

haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província per a la seva vigència i 
impugnació jurisdiccional. 

 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui comenta que aquesta moció ja es va explicar a les comissions 
informatives,  però que ara poden preguntar si necessiten algun aclariment. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui, en relació a la neteja, pregunta a què es destinen en concret 
els 29.380 € que es van posar. 
 
El Sr. Alcalde respon que es destinaran a diferents partides de neteja que estan exhaurides i 
s’han de complementar. 
 
La Sra. Fuster pregunta si suposen un increment d’hores de neteja. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, que es tracta de coses que ja s’han fet, al pavelló, a la Fàbrica... 
tal com ja van explicar. 
 
La Sra. Miranda, també en relació a la neteja, pregunta si podrien saber exactament com s’han 
gastat aquests diners. 
 
El Sr. Alcalde respon que no té allà mateix el detall exacte, però que es tracta de partides, 
principalment del pavelló i de la Fàbrica, que quedaven exhaurides. 
 
El Sr. Serna diu que a part d’això que han comentat les regidores, ells també volen saber on 
van les càmeres. 
 
El Sr. Alcalde explica que la instal·lació de les càmeres ha començat per l’entrada dels Caus, a 
Torreblanca, a la carretera d’Olesa i a l’Avinguda Muriel Casals. Diu que també se n’ha de 
posar una a Can Serra i al Palà, i els aconsellen una segona a Can Serra. Segueix dient que, 
tal com va dir, de cara al pressupost de l’any vinent s’intentarà acabar de cobrir l’entrada del 
Ventaiol i de La Creu i una segona entrada als Caus, i així almenys estarien les principals 
entrades cobertes. 
 
El Sr. Serna pregunta si el romanent de crèdit que s’aprova és exactament el que va quedar 
l’anterior vegada i, per tant , quedarà a 0. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
El Sr. Serna pregunta per la reposició de vàlvules, si van a algun lloc en concret. 
 
El Sr. Alcalde respon que més que vàlvules son comptadors. Explica que en anteriors 
romanents els havien demanat que posessin diners per altres coses, com per exemple en 
l’aigua, i en aquest sentit es va fer una primera campanya que va començar a l’abril i va acabar 
a finals d’agost on es van revisar 87 comptadors que estaven a 0 per diferents motius: segones 
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residencies que no consumeixen, alguns estaven espatllats.. i d’aquests se’n van canviar 48. 
Segueix dient que al setembre es va fer una segona campanya amb la revisió de 54 
comptadors més, dels quals se’n van canviar 27, i ara estan pendents de començar la tercera 
campanya que anirà lligada a aquest romanent. Explica que, d’aquestes revisions, s’han obert 
3 expedients sancionadors per gent que no en feia un bon ús amb la finalitat d’estafar 
l’ajuntament. 
 
En relació als 15.000 € de la tecnologia led fotovoltaica el Sr. Serna pregunta si és pel projecte. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, que és pel projecte que va comentar de fotovoltaica. 
 
El Sr. Serna pregunta si encara dura el contracte amb Excelent Service, si tenen previst fer la 
licitació i per quina data ho tenen previst. 
 
El Sr. Alcalde respon que s’hi està treballant, que no sap la data, però serà cop estigui 
acabada. Explica que pel volum que té s’ha de fer per lots.  
 
El Sr. Secretari explica que s’està fent el plec tècnic, que és el més complicat, determinar les 
freqüències de tots els locals...un cop acabar es farà la licitació, encara que hi hagi subrogació 
de personal.  
 
El Sr. Boada explica que al comptador de casa seva es va trobar que un trimestre marcava i 
l’altre no, fins que al cap d’uns trimestres es va quedar enganxat i les factures sortien a 0, i per 
això va venir al servei d’aigües a comunicar-ho. El que vol dir és que els comptadors s’espatllen 
i s’haurien de revisar quan hi ha un indicador com aquest, de que d’un trimestre a l’altre hi hagi 
molta variació en un domicili on hi viuen. 
 
El Sr. Alcalde explica que això es va fent periòdicament, però que ara s’ha fet a fons perquè hi 
havia molts comptadors amb més de 10 anys que començaven a fallar. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que veuen que en el tema de la neteja hi ha algunes partides 
bastant grans que falten diners, per tant poden entendre que hi ha manca de previsió a l’hora 
de fer el pressupost, perquè si ja se sap més o menys la despesa en neteja anual hauria de 
quadrar bastant. Per tant, o s’han fet més neteges de les que toca per contracte i per això no 
arriben o s’ha fet una previsió al pressupost per sota del cost real. Segueix dient que, quan ells 
governaven, també els passava que els faltaven diners per partides, però les neteges és una 
cosa molt clara i previsible com perquè faltin 29.000 €, per tant els demana que a l’hora de fer 
el pressupost ho tinguin en compte. 
 
El Sr. Alcalde respon que el problema ha estat que no tenien una licitació ben feta i per això no 
han pogut saber exactament quan costa la neteja, que fa un parell d’anys que hauria d’estar 
feta la licitació, es van incrementant els costos... per tant no és tant una manca de previsió, que 
també ho pot ser, però això que els acaba d’explicar més alguns extres els han portat a això. 
 
El Sr. Gibert diu que l’empresa hauria de complir el contracte i si no li surten els números, el 
que ha de fer és renunciar. 
 
El Sr. Alcalde diu que això és el que va passar. 
 
El Sr. Secretari explica que l’empresa no volia continuar perquè perdien diners, es van reunir 
amb ells i els van presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial,  doncs fa massa 
temps que s’hauria d’haver licitat, és per això que la Junta de Govern va fer un reconeixement 
d’aquest expedient de responsabilitat. 
 
El Sr. Boada pregunta quan vencia el contracte. 
 
El Sr. Secretari respon que estan en pròrroga forçosa, el que vol dir que s’han acabat les 
pròrrogues però com que es considera que és un servei essencial, doncs no es poden deixar 
de netejar les escoles, està obligada a continuar, per això se’ls va reconèixer aquest expedient 
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de responsabilitat patrimonial, però com que el pressupost ja estava fet i aprovat inicialment, es 
per això que hi ha una manca al pressupost del 2019. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que el que ells entenen és que el contracte que va vèncer i haurien 
d’haver fet el plec de condicions nou i no es va fer. 
 
El Sr. Alcalde diu que així és, tal com els ho acaben d’explicar. 
 
El Sr. Gibert diu que si ho haguessin fet quan tocava ara no estarien fent això. A més s’han 
perdut els dos anys durant els que s’hagués pogut fer el nou contracte o la nova adjudicació i 
no s’haguessin trobat amb el problema que tenen ara. 
 
Intervé el Sr. Secretari per dir que el que es pretén és englobar la contractació de totes les 
neteges. 
 
El Sr. Alcalde diu que es una cosa molt complexa i, com ja saben, ho arrosseguen de fa molts 
anys, però ara cada tècnic hi està treballant, doncs hi ha molts equipaments. 
 
El Sr. Boada pregunta si l’empresa ha renunciat. 
 
El Sr. Secretari respon que no, però que volien fer-ho. 
 
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.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-PARTI T DE LA 

CIUTADANIA, PEL RESPECTE A TOTS ELS CIUTADANS DE VA CARISSES 
INDEPENDENTMENT DE LA SEVA IDEOLOGIA  

 
Any rere any hem de suportar en tota Catalunya que els espais públics es vegin afectats pel 
mal ús que partits independentistes es permeten fer aprofitant-se de la inactivitat d'alguns altres 
partits. 
 
Any rere any hem de suportar que cada 11 de setembre sigui segrestat per aquests partits per 
a la seva propaganda partidista. 
 
Això no és un problema que afecti únicament la comunitat autònoma, també veiem al nostre 
municipi afectat per aquesta situació: 
 
- Banderes no constitucionals penjades o llaços del Cingle. 
- La necessitat de recórrer a sentències perquè la bandera espanyola pugui onejar a 
l'ajuntament. 
- La bandera del nostre país pràcticament amagada en els plens 
- Elements partidistes en espais comuns de tot el nostre entorn, ajuntament inclòs. 
- Dificultat per a poder saber, a pesar que a aquest ajuntament se li omple la boca amb això de 
les “parets de vidre”, quant ens costa estar en l’AMI. 
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Emparant-nos en les sentències 933 de 2016 i 579 de 2018 del Tribunal Suprem i del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en les quals declaren que és inacceptable col·locar 
simbologia partidista en els edificis públics perquè significaria privatitzar l'espai públic 
mitjançant un element que representa únicament una opinió partidista i vulnera els principis 
d'objectivitat i neutralitat, demanem que s'eliminin aquests elements com poden ser els cartells 
i/o llaços a l'ajuntament i els pintats en l'asfalt dels carrers o la carretera. També veiem 
necessari evitar que hi hagi banderes no constitucionals o llaços en el Cingle sancionant, en 
cas necessari, als infractors que pengin algun d'aquests elements. 
 
Una altra mesura que permetrà que l'actual equip de govern demostri el respecte que té als 
veïns de Vacarisses, encara que siguin d'una altra ideologia diferent a la seva, és destapar la 
bandera d'Espanya de la sala de plens, aplicant així la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual 
es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes i que en el seu article 
sisè detalla “Quan s'utilitzi la bandera d'Espanya ocuparà sempre lloc destacat, visible i 
d'honor.” 
 
Per totes les raons exposades anteriorment, hem de completar aquesta proposta realitzant una 
reclamació formal per a afegir l'idioma espanyol en la web de l'ajuntament i sortir de l’AMI. 
 
Com a última anotació, hem de ressaltar que el caos del secessionisme ha arribat al seu punt 
àlgid aquest mes d'octubre després de la sentència del Tribunal Suprem, sentència que ha 
provocat una resposta ja planificada de les entitats independentistes i ha donat una excusa als 
més radicals per a provocar destrosses i incendis a la ciutat de Barcelona i als més “moderats” 
per a intentar obligar a fer vaga a tots sense importar-los les opinions contràries. 
 
 
      ACORDS 
 
PRIMER.- Eliminar dels edificis públics tots els elements que es puguin considerar partidistes   
com a pancartes de suport, llaços o banderes independentistes i netejar o pintar el mobiliari 
urbà tacat amb llaços de pintura. Comprometre's a més a no permetre estelades en el Cingle i 
sancionar, en cas necessari, a qui la pengi. 
 
SEGON.- Incloure l'idioma espanyol en la web de l'ajuntament. 
 
TERCER.- Sortir immediatament d'una associació que no beneficia al municipi, que 
probablement li costa diners i que només representa a una part de la població com és l’AMI. 
 
 
QUART.- Destapar la bandera d'Espanya de la sala de plens i que la foto del Rei estigui 
present en la mateixa complint així la llei.  
 
CINQUÈ.- Condemnar la violència dels CDR a Barcelona després de la sentència del Tribunal 
Suprem i expressar el nostre suport a les forces i cossos de seguretat de l'estat que han sofert 
aquesta violència i han fet tot el possible per retornar la pau a la ciutat de Barcelona. 
 
 
La Sra. Muñoz llegeix els acords de la moció i , adreçant-se a l’alcalde,  li diu que és moment 
de començar a fer el que va prometre al seu discurs, és a dir, governar per a tothom, inclús 
pels que no pensen igual que ells. 
Intervé la Sra. Fuster per dir que no volen entrar en la guerra de banderes, doncs és una 
situació que només els porta més conflicte i més divisió entre la població, cosa que dona més 
contingut a molts partits polítics que prioritzen la política territorial per sobre de la resta 
d’assumptes, i fa molts de temps que tant administracions locals com autonòmiques estan 
paralitzades. 
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Segueix dient que, tal i com fa el seu grup En Comú Podem a nivell autonòmic, el que 
reivindiquen és la creació d’una mesa de diàleg per aconseguir un pacte entre Catalunya i 
l’Estat i que sigui votat en un referèndum. Per tant, no se sumaran a iniciatives que no atenuïn 
el conflicte. 
Per altra banda diu que és evident que rebutgen els actes violents i vandàlics, d’una banda i de 
l’altra, doncs entenen que es poden manifestar  sense violència. Però ara veuen que hi ha unes 
generacions que han crescut amb una crisi, com la del 2008, amb una situació política 
inestable, el que els està provocant un desencant als joves del qual tots en son responsables. 
Per acabar diu que des dels edificis municipals s’han de respectar els protocols generals 
establerts i, el que més els preocupa i sempre ho han dit, és que han de donar representativitat 
a tota la població. Per tant demana a l’equip de govern que governin per tot el poble, que 
treballin pels drets i necessitats de tota la població. Diu que és per tot això que s’abstenen.  
 
Pren la paraula la Sra. Miranda per dir que, en relació al primer punt, estan d’acord en que 
s’han de respectar totes les ideologies i que el municipi necessitaria una neteja de totes elles i 
de qualsevol pintada, i  que s’hauria de respectar el tema de banderes per consideració a 
qualsevol ciutadà, doncs el respecte ha de ser la base per arribar a qualsevol entesa. 
Pel que fa al segon acord, d’incloure el castellà a la web, li diu a la Sra. Muñoz que ja hi ha 
l’opció per llegir la web en català o castellà.  
En relació a l’AMI diu que si l’entitat està vinculada a l’ajuntament es perquè es va aprovar per 
ple en el seu dia i, per tant, s’hi estava d’acord en formar-hi part i ,per tant ,ara caldria tornar a 
sotmetre-ho a votació. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li pregunta quin cost té per l’ajuntament ser membre de l’AMI. 
En relació a la bandera espanyola diu que s’hauria de destapar, doncs és una manera de 
respectar a tots els ciutadans, i també anava a dir que s’hauria de penjar la foto del rei, però 
veu que ja està penjada. 
Per acabar, en relació a l’acord cinquè, li diu a la Sra. Muñoz que si hagués assistit al ple que 
corresponia podria haver manifestat l’opinió del seu partit respecte al tema votant en aquell 
moment. Es per tot això que s’abstenen, al considerar que hi ha una barreja d’acords. 
 
Intervé el Sr. Serna per dir que, com ja saben, ells estan totalment en contra de la guerra de les 
banderes, com ja van manifestar al parlar sobre la bandera de la rotonda. A més, el fet de que 
l’ajuntament aprofiti els espais públics per posar publicitat independentista ho troben normal, 
després de veure els resultats de les darreres eleccions municipals. Per altra banda diu que si 
el Sr. Alcalde fos de Ciutadans la simbologia seria tota la contraria. 
Pel que fa al que diu la moció sobre la inactivitat de la resta de partits, diu que ell no ho diria 
així, sinó que s’estableixen prioritats i,  si et preocupa el teu municipi, queda en segon terme si 
hi ha un llaç al terra o una bandera,  sigui la que sigui. 
En relació al que diu de l’11 de setembre, diu que no creuen que sigui cap segrest, sinó que és 
normal que ho celebrin més els partits catalans. Afegeix que Veïns per Vacarisses ha assistit a 
tots els actes, perquè si ells governessin també ho celebrarien , encara que ho fessin d’una 
altra manera. 
Segueix dient que estan d’acord amb que la bandera d’Espanya estigui visible a la sala de 
Plens, igual que al màstil de la façana de l’ajuntament, però també els llaços grocs han d’estar 
visibles, doncs es tracta d’una lluita democràtica i hi tenen tot el dret, doncs si no estan d’acord 
amb la sentència dels presos catalans hi han de lluitar. 
En relació a l’AMI, diu que es va aprovar en un Ple de l’ajuntament, i que ells hi estan d’acord. 
Dels acords de la moció diu que no estan d’acord amb el primer per tot el que ja han dit, en 
canvi amb el segon hi estan totalment d’acord, doncs hi ha molta gent que no pot llegir la 
informació que l’ajuntament treu diàriament al carrer, encara que a la web puguis triar idioma, 
amb la informació que s’envia escrita no hi ha opció. Amb el tercer acord diu que tampoc hi 
estan d’acord i amb el quart hi estan d’acord, però si fos per ells no tindrien ni al rei ni al Sr. 
Torra, doncs cap dels dos representa a Veïns.  
Segueix dient que no estan d’acord en condemnar només la violència dels CDR, perquè de 
violència n’hi ha hagut per tot arreu. El que haurien de fer és exigir als nostres governants que 
s’asseguin, comencin a parlar, i no s’aixequin fins que no arribin a un acord.  
Per acabar diu que els semblen unes reivindicacions justes, doncs per aconseguir algunes fites 
s’ha de lluitar amb les eines que cadascú tingui a les seves mans, només hem de veure com se 
les gasten a França, sense anar més lluny. 
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Intervé el Sr. Gibert qui manifesta que, com ja saben, estan a favor del dret a decidir, però 
tampoc volen entrar en guerres de banderes perquè creuen que a Vacarisses no li convé. En 
relació als llaços grocs diu que els entenen com un símbol de llibertat per una sèrie de 
persones que estan empresonades amb una sentència completament injusta, però no els 
agrada que el seu poble estigui brut, la via pública i el mobiliari, doncs a la llarga qui ho ha 
d’acabar pagant son els veïns. 
Per altra banda, en relació a l’idioma de la web , proposen que hi hagi també el francès i 
l’anglès com a la majoria de webs municipals del seu entorn. Pel que fa a l’AMI, diu que es va 
presentar al Ple quan ells governaven i es va aprovar, a més creu que no té cap cost. 
De la bandera de la sala de Plens diu que ells sempre la van tenir visible mentre van governar, 
doncs creu que s’ha de respectar la llei. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que entén que ell és un 
gran independentista, però l’ajuntament ha de governar per tothom i, per tant, totes les 
banderes han d’estar visibles ,sinó queda lleig, tant a la sala de Plens com als màstils. 
De la condemna de la violència diu que el que no saben exactament és si tots els que van crear 
aldarulls aquests dies eren CDR’s o bé, com ha dit la regidora de Movem, una generació de 
joves que estan molts emprenyats per la situació que estan vivint i molt descontents amb la 
sentència. Afegeix que ells condemnem tota la violència, no estan gens d’acord amb que a 
Barcelona es cremin contenidors ni es faci malbé el mobiliari, però també han vist aquests dies 
que la violència venia dels cossos de seguretat, de la Policia Nacional i dels Mossos. Explica 
que va veure les imatges d’un senyor que volia apagar un contenidor encès amb una galleda 
d’aigua i la policia se li va tirar a sobre a apallissar-lo, el que també es violència i tampoc ho 
volen, no es tan d’acord en condemnar només a una part com diu la moció. 
Per acabar diu que els agradaria que a Vacarisses es deixés de banda la guerra de símbols i 
banderes i entre tots treballessin pel bé de Vacarisses, per tant s’abstindran com han fet 
sempre.  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, adreçant-se a la regidora de Ciutadans, li diu que ells es 
troben aquí debatent la seva moció i en canvi, ells, l’altre dia no van anar-hi, però creuen que 
seure i parlar és el que han de fer per entendre’s fins on calgui. 
Segueix dient que de la cantarella de que no governen per tots els pregunta si quan ells fan un 
camp de gespa el fan només pels independentistes o per tots, i quan fan una urbanització el 
mateix, la fan només pels independentistes o per tots. Afegeix que una cosa és governar per 
tots i una altra cosa és deixar de banda la ideologia, doncs ells tenen una ideologia i la 
defensaran aquí i on calgui, i una altra cosa és governar per tots.  
Adreçant-se a la Sra. Fuster li diu que ha dit que creu que no governen per tots, però el seu 
partit té pensaments molt semblants als seus, però hi ha partits que no estan d’acord en la seva 
manera de defensar algunes polítiques i, en canvi, ells les defensen quan governen, per tant 
fan igual, governen per tothom però amb la seva ideologia. 
 
La Sra. Fuster respon que ells no governen de forma partidista. 
 
El Sr. Alcalde diu que un llaç groc no és un símbol partidista, demanar i defensar la llibertat dels 
presos i preses polítics, dels exiliats, dels detinguts el 23 de setembre, o de tots els nanos joves 
que han detingut aquests dies, no és cap ideologia, només es defensar la llibertat d’unes 
persones que no haurien d’estar on estan.  
Pregunta a la regidora de Ciutadans què hi té a veure l’ajuntament amb el llaç groc del cingle 
En canvi diu que ells sí que denuncien algú que va pintar el cingle amb pintura, algú d’ells, una 
pintura que no marxarà en molts anys, en canvi el llaç groc es pot posar i treure.  
 
La Sra. Muñoz li pregunta al Sr. Alcalde si té cap prova de que fossin ells. 
 
El Sr. Alcalde respon que a ells també els acusen de penjar coses i no en tenen cap prova. 
 
La Sra. Muñoz diu que ells només han dit que ho pengen a llocs públics. 
 
El Sr. Alcalde respon que el cingle no és un lloc públic.  
 
La Sra. Muñoz diu que es referien al cingle, a l’ajuntament o a qualsevol lloc. 
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El Sr. Alcalde diu que a l’ajuntament no hi cap llaç groc i que, tot i que estan d’acord amb els 
llaços grocs i les estelades que hi ha a la carretera,  no els han pintat ells, ni son competència 
seva. Li diu a la Sra. Muñoz que, com que ells tenen un grup municipal a la Diputació de 
Barcelona,  han de demanar-los que netegin els llaços grocs de les carreteres. 
En relació al castellà, diu que ells no hi tenen cap problema amb el castellà, a més molta gent 
de la que està governant té els pares o avis nascuts fora de Catalunya, però hi ha un reglament 
d’usos lingüístics aprovat pel Ple i, per tant, si hi volen afegir el francès o l’anglès l’hauran de 
modificar i tornar a aprovar pel Ple.    
De l’AMI explica que, com haurien de saber, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional 
segons la qual pagar a l’AMI és delicte i, per tant, no poden fer-ho des de fa dos anys.  
Adreçant-se a la Sra. Muñoz li diu que ells, que promouen tots aquest merders, haurien de 
saber-ho tot això. Afegeix que l’AMI és una associació legitima, com pot ser-ho la Federació de 
Municipis de Catalunya o l’Associació Catalana de Municipis. 
Pel que fa a la bandera i a la foto del rei diu que ja hi son, tal com diu la llei i els obliga a que hi 
sigui, doncs tampoc poden decidir-ho. Segueix dient que al màstil també hi ha la bandera 
espanyola per que també els van obligar. 
 
La Sra. Muñoz diu que està trencada des del primer dia que es va posar, el que és una falta de 
respecte. 
 
En relació a la violència el Sr. Alcalde li diu que quan ells condemnin la violència de l’1 
d’octubre o la violència del que representa un desnonament, o aquella gent que no pot arribar a 
final de mes o que un 1% de la població té els mateixos recursos que el 80 %, o la violència 
que fa que centenars de persones s’ofeguin al Mediterrani, tot això és violència, però cremar 4 
contenidors son aldarulls o avalots, doncs la violència s’exerceix contra les persones , i que el 
que sí que és violència és tot aquest sistema que ells defensen. Segueix explicant que hi ha 4 
persones que han perdut l’ull, hi ha detencions que no saben ni el motiu de la detenció com el 
cas de la Xènia, tot això és violència i no el que ells demanen que ho sigui.  
Per acabar diu que vol donar tot el suport als joves i les joves que han acampat a la plaça 
Universitat per defensar, no només el dret a la independència o l’autodeterminació, sinó tantes 
altres coses, doncs aquests joves no només no se senten representats per ells, sinó perquè 
davant tenen un estat que la única solució que els dona és, que si son majoria no poden 
guanyar, si voten no poden votar. Per tant només els queda estar sota el joc de l’estat 
espanyol, quan la majoria no vol ser-hi, i això no és democràcia, és violència i, per tant, hi 
votaran en contra. 
 
Es sotmet a votació i NO s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
  

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

A FAVOR      x  

EN CONTRA      x 

ABSTENCIONS  x x x x   

    
 
 
 
1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UNIÓ I NDEPENDENT PER 

VACARISSES, PER LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI DE BUS DE  LA LÍNEA M5 
DIRECCIÓ TERRASSA ELS DISSABTES I PER FER UN ESTUDI  PER UN SERVEI DE 
TRANSPORT A LES URBANITZACIONS DE VACARISSES ON NO HI ARRIBA.  

 
Vacarisses es un municipi amb un territori de 40,44km² i amb 17 urbanitzacions algunes molt 
allunyades dels serveis bàsics, escoles, comerços, centres d'assistència primària, etc. amb una 
població de gent gran i de joves que per desplaçar-se tenen moltes dificultats. 
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Atès que cada vegada amb més freqüència necessiten un servei de bus adequat a les 
necessitats d'aquests col·lectius. 
 
Atès que el canvi climàtic ha de fer que canviem els hàbits de la mobilitat i el transport i cada 
vegada haurem de reduir més l'ús del vehicle particular per fer els desplaçaments a la feina i a 
les activitats i gestions del dia a dia i fer més ús del transport públic. 
 
Atès que l'any 2008 l'ajuntament, va eliminar el servei de Bus dels dissabtes per anar a 
Terrassa. 
 
Atès que a Vacarisses encara hi ha nuclis de població allunyats del centre, on no hi arriba cap 
mena de transport que permeti desplaçar-se per fer les gestions bàsiques o per anar a la ciutat 
veïna de Terrassa. 
 
Atès que el nostre municipi en els darrers anys s'està incrementant el nombre d'habitants que 
opta per venir a viure a Vacarisses. 
 
Atès que amb el pas dels anys, molta gent gran que viu a Vacarisses, té dificultats per poder 
conduir i això fa que fins i tot hagin de marxar del municipi. 
 
Per tots aquests motius el Grup Municipal d'Uipv, presenta al ple de la Corporació els següents, 
 
                                                            ACORDS 
 
PRIMER.-  Fer un estudi per la creació d'un nou servei de transport als nuclis de població 
on actualment no arriba el bus ni cap mitja de transport, en les següents zones (Els Caus, el 
Fresno, Pou Gran, Ca l'Oliva, la Farinera). 
 
SEGON.- Adquirí el compromís d'incloure en els pressupostos de l'any 2020, una partida per la 
implantació del servei de bus tots els dissabtes. 
 
TERCER.- Que el servei de bus de la línea M5 en direcció a Terrassa, els dissabtes, es posi en 
funcionament  a partir del mes de Gener de 2020 estudiant la freqüència més adequada a les 
demandes de la població, a través si s'escau, d'una enquesta adreçada a tots els veïns i 
veïnes. 
 
QUART.- Publicar els acords a la web, a la Revista el Terme, a totes les entitats i associacions 
veïnals de Vacarisses. 
 
 
El Sr. Gibert llegeix la moció i comenta que tots son prou conscients de la situació que tenen a 
Vacarisses pel que fa al tema de la mobilitat. Explica que fa uns anys es va crear el servei de 
bus direcció Terrassa , per què es va convertir en una necessitat pels veïns, i ara  cada vegada 
son més habitants, tant famílies com gent gran ,que necessiten la facilitat d’agafar algun mitjà 
de transport.  A més a Vacarisses tenen nuclis de població que queden molt allunyats i 
separats de la línia de bus original i, per tant, s’ha de donar resposta a aquests col·lectius, fent 
un estudi, per exemple, d’un servei que fos a demanda, per poder apropar aquestes persones 
al nucli urbà o a l’estació. Afegeix que també creuen que és necessari tornar a recuperar el bus 
dels dissabtes, que es va treure per poca demanada, però creuen que igualment s’ha de tenir, 
ja que  hi ha molts joves que es volen desplaçar i han de tenir la possibilitat de fer-ho. 
Segueix dient que ja saben que s’han adaptat els horaris a les necessitats escolars, però no 
per això han de desemparar a la resta de població, i es per tot això que demanen a l’equip de 
govern que es faci un estudi rigorós en aquest sentit. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que al programa electoral de Movem Vacarisses ja va 
quedar clar que la millora del transport a Vacarisses és prioritari. Per tant és una bona ocasió 
per exigir a l’equip de govern que s’hi posi a treballar, doncs si es consideren sostenibles i en 
defensa del medi ambient,  la mobilitat amb el transport públic és un dels grans reptes a 
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assumir. Explica que hi ha molts municipis que estan implantant el transport a demanda i 
flexible  i Vacarisses, sent un municipi tant complex, ho hauria de tenir resolt.  
Segueix dient que en l’anterior mandat es va treballar molt per fer arribar el transport escolar a 
tots els centres per tal que tots els infants i joves poguessin disposar de l’autobús per anar als 
centres escolars, però ara toca fer un pas més i connectar tota la població i atendre totes les 
necessitats de mobilitat. 
Comenta que estan d’acord amb el tercer punt de la moció que proposa ampliar el servei cap a 
Terrassa  els dissabtes, tant pels joves com per la gent gran i tothom que ho vulgui, començant 
per estudiar les hores de més afluència i incloure-ho als propers pressupostos.  
En relació al primer acord de la moció diu que ella posaria un termini per fer aquest estudi, per 
exemple sis mesos, i afegiria també que sigui un transport flexible, doncs si recuperen material 
de l’anterior legislatura trobaran que hi ha opcions per aplicar aquest transport. A més, si cal 
fer-ho via enquesta, també els sembla una bona opció. Per acabar diu que hi votaran a favor i 
que, una vegada intervinguin tots els grups ,concretaran aquests afegits que ha fet.  
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que estan d’acord amb el primer acord de la moció, tot i que 
recorden que ja hi ha d’altres estudis fets del 2015 al 2017 que els tècnics podrien revisar. Pel 
que fa al segon acord els sembla un despropòsit, doncs creuen que abans s’han de fer els 
estudis  per trobar les solucions adequades, ja no pels costos, sinó per aconseguir cobrir les 
necessitats del municipi. Comenta que quan es va treure el servei dels dissabtes va ser per 
millorar-lo els dies entre setmana a urbanitzacions com Els Caus i La Coma  i pel servei 
escolar. Per altra banda diu que creuen que es podria millorar la combinació bus-tren, que 
sembla que també té molta demanda, és per tot això que hi votaran en contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que hi votaran a favor, doncs es tracta d’una necessitat 
important a Vacarisses. Segueix dient que el que ell recorda és que es va treure el servei dels 
dissabtes bàsicament pel cost, però desprès es va anar avançant fins arribar a com està ara. 
Diu que troben bé que es faci l’estudi, però si n’hi ha algun  fet millor, així avançaran més ràpid. 
Creuen que s’hauria de tornar als horaris que hi havia abans, doncs hi ha molta gent que baixa 
a Terrassa a primera hora del matí i, com que es va treure, només els va quedar el tren. Per 
altra banda diu que també estan d’acord amb que l’ajuntament inclogui al pressupost de 2020 
el transport dels dissabtes i funcioni tot el dissabte, no només al matí, doncs encara que no hi 
hagi molta gent, el que ha de fer l’ajuntament és donar servei.  
 
Intervé el Sr. Salamé per dir que a la informació que va donar ell a les comissions informatives 
li han afegit el servei dels dissabtes i n’han fet una moció, doncs ell ja els va explicar que 
estaven fent un estudi per millorar el servei. En relació al servei de bus en dissabte diu que ells 
no hi estan d’acord doncs, tal com ha dit la regidora del PSC, la seva antecessora, la Sra. 
Laura Sanchez,  va fer enquestes i estudis i d’aquí va sortir que el bus dels dissabtes tenia de 
mitjana un ús d’entre 8 i 10 persones diàries per un cost de 16.000 €, quan tenien altres 
necessitats de millora, tal com diuen a la moció, del servei de dilluns a divendres. 
Adreçant-se a la Sra.Fuster li diu que el primer que li ha dit és el tema de la sostenibilitat, però  
moure un autobús un dissabte amb una mitjana de 8 o 10 persones en totes les expedicions no 
té res de sostenible.  
 
La Sra. Fuster respon que es basen en estudis desfasats completament i que és evident que si 
no hi ha oferta no hi haurà demanda.  
 
El Sr. Salamé diu que els estudis son de fa 3 anys i que ara n’estan fent un altre, tal com va 
explicar a comissions informatives, per millorar el transport de cara a l’any vinent,  però no a 1 
de gener, doncs suposa un canvi important. Afegeix que el taxi també és un transport públic. 
 
La Sra. Fuster demana la paraula per dir que a les comissions informatives no es va parlar d’un 
estudi de transport a la demanda o flexible, sinó només del transport escolar. 
 
El Sr. Salamé diu que es cert que no va dir res de transport a demanda, però sí de que estaven 
fent un estudi per millorar el transport de cara a l’any vinent, inclòs el transport escolar. Afegeix 
que el tema va sortir arrel dels canvis que hi ha hagut amb el transport escolar. 
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La Sra. Fuster diu que, parlant del transport escolar els va dir que feien un estudi, però no els 
va dir de què.  
 
El Sr. Alcalde li diu a la Sra. Fuster que ella hi va ser dos anys. 
 
La Sra. Fuster diu que sí, des de que ho va deixar la regidora socialista, i per això sap que els 
estudis estan del tot desfasats, i si ara es vol millorar la mobilitat s’han de mirar les noves 
modalitats que implanten a d’altres municipis.   
 
El Sr. Salamé li pregunta si ella va començar uns estudis de transport flexible. 
 
La Sra. Fuster diu que ho té la tècnica que portava en aquell moment els temes de mobilitat. 
 
El Sr. Salamé diu que el traspàs li hauria d’haver fet ella. 
 
La Sra.Fuster li respon que si hi té interès poden asseure’s. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda per explicar que els diners del servei del dissabte l’ajuntament 
no se’ls va estalviar, sinó que es van fer servir per millorar el servei entre setmana. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que els diners van revertir en el transport escolar que passava pels Caus 
i la Coma. També diu que el transport escolar no és obligatori, és una competència que té 
aquest ajuntament i que l’han assumit.  
 
Intervé el Sr. Gibert, qui adreçant-se al Sr. Salamé,  li diu que el que ell va explicar a les 
comissions va ser que farien un estudi quan estaven parlant del tema del transport escolar, i 
així ho van entendre tots, però avui no es parla del transport escolar. Afegeix que aquesta 
moció l’han presentat perquè la porten al seu programa, com també portaven la que van 
presentar fa un mes de millora del “porta a porta”, doncs ells no governen, però volen poder 
debatre els punts del seu programa i aconseguir coses positives pel poble. 
Li pregunta al Sr. Salamé si aquest estudi que està fent contempla les zones per les que no 
passa l’autobús actualment,  doncs no ho han dit. 
 
El Sr. Salamé respon que l’estudi s’està fent, no li pot dir per on passarà o no passarà. 
 
En relació al servei dels dissabtes el Sr. Gibert diu que si consideren que no és necessari ja 
van malament, doncs a un municipi que està en constant creixement no es poden anar retallant 
serveis, sinó que han d’invertir en mobilitat, en evitar el transport particular per desplaçar-nos.  
Adreçant-se a la Sra. Fuster li agraeix el fet de que vegi amb bons ulls aquesta proposta i no 
tenen cap inconvenient en afegir-hi el que ha demanat,, i al Sr. Serna també li agraeix que hi 
estigui a favor, doncs havent estat regidor de mobilitat és conscient de la problemàtica. 
Adreçant-se a la Sra.Miranda li diu que tal com ja li va comentar l’altre dia, el PSC vota en 
contra de totes del mocions d’U.I.P.V., encara que siguin bones pel poble. Del que ha dit que 
no està d’acord amb el segon acord li aclareix que el compromís és per incrementar ja el servei 
en dissabtes, per l’estudi no han marcat dates, sinó que ha estat la regidora de Movem la que 
ha volgut afegir els 6 mesos. 
Per acabar li diu a la Sra. Miranda que tot el que presenti U.I.P.V. ho votaran en contra ,encara 
que sigui bo pel poble, doncs ja coneixen el PSC de Vacarisses des de fa molts anys. 
 
La Sra. Miranda respon que això es la seva opinió personal però que  no és així, i que potser el 
que haurien de mirar és com presenten les mocions. Afegeix que ella no ha dit que no estigui 
d’acord en posar un autobús en dissabte, sinó que primer s’hauria d’estudiar i després decidir si 
es pot o no. Per acabar demana al Sr. Gibert que no posi en boca seva paraules que no ha dit.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que el que diu la Sra. Miranda és de lògica, que s’ha de fer un 
estudi previ, i tal com ha dit el regidor ja l’estan fent. 
 
El Sr. Gibert diu que, per tant, tenen més motius per votar-hi a favor. 
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La Sra. Miranda diu que no, perquè al segon acord diu “adquirir el compromís d'incloure en els 
pressupostos de l'any 2020 una partida per la implantació del servei de bus tots els dissabtes”, 
sense saber abans si és viable o no.. 
  
Intervé la Sra. Fuster qui, adreçant-se a la Sra. Miranda, li diu que ella s’hi està oposant quan 
es podria abstenir. 
 
La Sra. Miranda li respon que ella no ha de dir-li quin ha de ser el sentit del seu vot. 
 
La Sra. Fuster diu que votar-hi en contra deixa clar una postura de no voler un acord en matèria 
de transport. 
 
Intervé el Sr. Salamé per dir que invertiran en mobilitat, però ho faran de la manera que 
determini l’estudi. En relació al servei del dissabte els pregunta quantes expedicions creuen 
que s’haurien de fer i si han de determinar-ho a ull. 
 
El Sr. Gibert respon que, tal com diu la moció al punt tercer, han d’estudiar la freqüència més 
adequada demanada per la població i, si s’escau ,fer-ho a través d’una enquesta. 
 
El Sr. Salamé explica que el que faran és un estudi global del transport, no posaran un servei el 
dissabte quan potser un estudi aconsella el contrari. Afegeix que una de les coses que volen 
quadrar es els horaris d’autobús amb el dels trens, d’aquesta manera incrementen la 
possibilitat de baixar a Terrassa amb transport públic, cosa que ara no es pot fer, però tot això 
requereix un temps i un estudi . 
 
Intervé el Sr. Alcalde, qui adreçant-se al Sr. Gibert li diu que l’estudi ja s’està fent, i ja li han dit 
en quina línia, doncs és molt més ecològic creuar les línies de bus amb el tren que baixa a 
Terrassa, i aquest servei de bus també pot ser flexible i a la demanda, però tot això s’està 
treballant i estudiant, per conèixer les necessitats del veïns. Afegeix que tenen pensaments de 
fer una macro enquesta a principis d’any que no englobi només el transport, sinó també 
qüestions del “porta a porta”,  per saber què pensa la ciutadania. 
 
El Sr. Gibert torna a dir que el que demanen a la moció és estudiar la freqüència més 
adequada. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells no poden adquirir cap compromís sense tenir un estudi previ. 
 
El Sr. Gibert diu que si aquest és el problema poden posar adquirir el compromís després de 
l’estudi. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui diu que el tercer punt diu “que el servei de bus de la línea M5 en 
direcció a Terrassa, els dissabtes, es posi en funcionament  a partir del mes de gener de 2020”. 
 
La Sra. Fuster, adreçant-se a l’equip de govern,  diu que no saben del que parlen, doncs 
l’estudi de la mobilitat dins de Vacarisses és un tema, i l’estudi de connexió de Vacarisses amb 
Terrassa és un altre tema. Es pot fer transport a demanda i flexible a Vacarisses, però fora no 
serà a demanda. A més connectar amb els horaris de trens ja és una altra història, doncs una 
cosa son els usuaris que utilitzen RENFE i una altra els que van en bus que arriben a l’estació 
d’autobusos. No és incompatible, com volen fer ells, que s’agafi el tren per anar a Terrassa i 
oblidar-nos de l’autobús.  
 
El Sr. Salamé diu que això no ho han dit en cap moment. 
 
La Sra. Fuster diu que aquest estudi s’ha d’encaminar, no es fa sol. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ja l’encaminaran i, si cal, li demanaran consell.  
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El Sr. Gibert demana la paraula per preguntar si invertiran diners en fer arribar el transport als 
nuclis que ara no en tenen, com Els Caus, El Fresno, el Pou Gran o Ca l’Oliva, si l’estudi així 
ho determina. 
 
El Sr. Alcalde respon que també hi ha la part econòmica i tenir en compte la gent que hi viu. 
 
Intervé el Sr. Salamé per dir que al Pou Gran hi viuen 12 persones. 
 
El Sr. Gibert diu que aquestes 12 persones tenen el mateix dret que la resta perquè també 
paguen impostos. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi estan d’acord. 
 
La Sra. Fuster diu que amb el transport a demanda no cal saber els usuaris,  ells ja ho 
demanen. 
 
Adreçant-se a l’equip de govern el Sr. Gibert els diu que això ho portaven al seu programa. 
 
El Sr. Alcalde diu que sí, portaven fer l’estudi i això és el que estan fent. 
 
El Sr. Salamé diu que no hi deien res del dissabte, cadascú implementa el seu programa. 
 
El Sr. Gibert respon que l’equip de govern ha d’escoltar a l’oposició si creuen que una cosa es 
positiva i necessària pel poble, però es evident que estan governant com si tinguessin majoria 
absoluta sense tenir-la, doncs l’oposició no pintem absolutament res. 
 
Es sotmet a votació i NO s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

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

A FAVOR  x  x x x  

EN CONTRA  x    x 

ABSTENCIONS        

 
   
 
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 DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 201 9, L’1, 7, 14 i 21 
ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’OCTUBRE DE 2019. 

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 319/2019, de 20/09/2019, al 388/2019, 
de 23/10/2019),  (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 27/2019, de 
27/09/2019, al 31/2019, de 22/10/2019), (Obres i Serveis, del 39/2019, de 2/10/2019, al 
49/2019, de 22/10/2019),   (Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, del 
23/2019, de 8/10/2019, al 25/2019, d’11/10/2019), (Urbanisme, del 74/2019, de 
25/09/2019, al 82/2019, de 23/10/2019), (Esports, del 21/2019, de 5/09/2019, al 
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23/2019, de 23/10/2019), (Educació, del 34/2019, de 9/10/2019, al 37/2019, de 
22/10/2019), (Acció Social, del 68/2019, de 26/09/2019, al 75/2019, de 25/10/2019). 

 
 
Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern local, de les quals s’ha fet 
entrega de la minuta corresponent junta,enta mb la convocatória plenària. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRES ORERIA QUE S’HA 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENER AL DE POLÍTICA 
FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLI MENT DE LA LLEI 
15/2010, RELATIU AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.  

 
 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado, en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2019. 
 

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

FONAMENTS DE DRET 
 

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

 
1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
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2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’informe referent al 3er trimestre de l’any 2019 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
El Sr. Boada demana la paraula i pregunta si la Junta de Govern es fa sempre a la mateixa 
hora o la fan quan volen. 
 
El Sr. Secretari respon que hi ha una hora establerta però que a vegades s’ha de modificar per 
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motius d’agenda. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’acostumen a fer dilluns a la tarda, però alguna vegada l’han hagut de 
canviar. 
 
El  Sr. Boada diu que li sembla bé, però després fan tallar i enganxar i s’aproven sense que se  
les miri ningú. Per exemple a l’acta del dia 14, el títol del cinquè punt és la proposta del regidor 
de medi ambient de l’ obertura de la franja perimetral de baixa combustibilitat de Can Serra, i 
en canvi els acords son del projecte de la construcció dels vestidors annexes al camp de futbol 
del poliesportiu municipal. 
 
I en l’acta del  dia 21 d’octubre,  la franja de protecció torna a surtir en el punt cinquè. 
 
Segueix dient que va anar a serveis tècnics a comunicar que ara a les llicències d’obres, la 
fiança de runes no les cobra l’ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui li diu al Sr. Boada que ara no toca això. 
 
El Sr. Boada diu que ara han donat compte de les actes i per això ho ha dit. 
 
El Sr. Alcalde li diu que està bé que faci esment de les actes,  però no que comenci a parlar 
d’altres coses, que per això està precs i preguntes. 
 
El Sr. Boada diu que això que estava dient també surt a les juntes, ara la fiança de runes la 
cobra l’entitat gestora,  i aquí fa un any que la segueix cobrant l’ajuntament. 
 
En relació a les actes el Sr. Secretari explica que això es va rectificar als certificats i anuncis, 
però veu que a l’acta no es va fer.  
 
El Sr. Alcalde agraeix al Sr. Boada el seu aclariment. 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a l’atur, diu que ha baixat en 25 persones però que 
tot i així tenen una taxa de l’11’2 %. 
 
Informa que ahir membres del govern van assistir a l’assemblea de creació de càrrecs electes 
amb la participació d’alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores de diferents partits polítics on 
es va condemnar la sentència del 14 d’octubre i s’emplaça l’assemblea per aconseguir 
l’autodeterminació de Catalunya.  
 
En relació a les dades que li van demanar sobre els residus diu que ja els ho farà arribar i 
explica que des de l’aplicació del “porta a porta” es cobreix aproximadament el 80 % de la taxa, 
han passat del 40% al 80 %, però que tot i així queda un 20 % per cobrir, el que suposen 
176.000 € per cobrir el servei de recollida d’escombraries. 
 
La Sra. Fuster pregunta quants diners suposa aquest increment del 40% al 80 %.  
 
El Sr. Alcalde respon que son prop de 400.000 €, un èxit de tots i totes, però segueixen posant 
176.000 € d’altres partides per cobrir la taxa.  
 
En relació a la campanya de l’aigua diu que ja ho va explicar i, pel que fa a l’oficina del BBVA, 
finalment sembla ser que seguiran donant servei a Vacarisses 3 dies a la setmana, el que no 
vol dir que en un parell d’anys abaixin la persiana.  
 
El Sr. Gibert pregunta si això ho ha aconseguit l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde explica que volien marxar i ells hi van parlar, i al final posaran l’assessor, que no 
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és directament un treballador seu. 
 
La Sra. Fuster pregunta si atendran a tothom. 
 
El Sr. Alcalde respon que atendran amb cita prèvia, com fa la Caixa i està fent tothom, i explica 
que ells van recalcar que hi ha gent gran i comerços i els van dir que s’adaptarien, almenys 
això és el que els van dir . 
 
El Sr. Boada diu que hi haurà gestions que no es faran, per exemple donar efectiu, doncs el 
que han fet és posar un autònom.  
 
El Sr. Alcalde diu que els van dir que intentarien arribar a acords amb els comerços per tema 
de les monedes. A més l’ajuntament és el primer interessat,  doncs tenen caixa i els 
necessitaran, però es tracta de plantejar-se en quin banc posen els diners, doncs han donat el 
servei que han volgut i quan no els interessa el que fan es marxar.    
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé la Sra. Muñoz per dir que les entitats esportives els van comunicar que el dia de la vaga 
es van tancar les instal·lacions sense tenir en compte la seva opinió. Pregunta si es va 
demanar l’opinió a les entitats. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, perquè les instal·lacions qui les obre  son els treballadors, no les 
entitats. 
 
Per altra banda la Sra. Muñoz pregunta si els treballadors de l’ajuntament que estaven a la 
botifarrada en horari laboral van demanar algun permís sense remunerar. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell no sap quins treballadors estaven a la botifarrada, i li pregunta qui 
era. 
 
La Sra. Muñoz respon que no vol entrar en detall. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell no el va veure i per això li demana qui va ser. 
 
La Sra. Muñoz respon que va ser el Sr. Casas. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell també hi era, si no el van veure, afegeix que el Sr. Casas no és un 
treballador, és un polític, i que no entén com poden qüestionar això. 
 
La Sra. Muñoz diu que qüestiona coses que li pregunta gent del poble on viuen 
 
El Sr. Alcalde li diu que ho troba bé, però per fer les preguntes ha de tenir uns fonaments, i no 
saber que el Sr. Casas és un polític i no un treballador....torna a dir que ell també hi era, però 
els treballadors no. Li pregunta si no veu sovint a la Sra. Arrimadas per la tele, doncs és 
diputada i també fa botifarrades.  
 
Intervé la Sra. Moreno per preguntar si ells estan a l’ajuntament amb dedicació exclusiva. 
 
El Sr. Alcalde respon que alguns sí i d’altres no, però no té res a veure una cosa amb l’altra. 
 
La Sra. Moreno pregunta si era horari laborable.  
 
El Sr. Alcalde respon que sí, però que quan un polític va a televisió, fa una entrevista o va a 
actes,  és part de la seva responsabilitat com a polític. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui, en relació a la deixalleria, pregunta per l’adequació del terra de la 
deixalleria, que es va fer l’estudi i estava pressupostat, per l’espai de reutilització i per la resta 
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de reparacions, com les tanques. Afegeix que els panells que hi han posat fan una mica de 
pena, almenys no és la visió que ella tenia del plantejament que es va fer a finals de l’altra 
mandat, sinó que la seva intenció era fer-ho en unes condicions més agradables a la vista. Diu 
que insisteixen en això perquè la deixalleria té molt ús i és un complement del “porta a porta”, i 
estant tot preparat no entén que no s’estiguin executant ja totes aquestes millores. 
 
Per altra banda pregunta si estan al cas de la subvenció de l’ICAEN per a la càrrega ràpida de 
cotxes elèctrics i si s’hi s’han acollit. També li pregunta si ja saben quan estarà l’ascensor de la 
RENFE i si es respectarà l’actual pas entre andanes fins que l’ascensor estigui en 
funcionament. 
 
Adreçant-se a la regidora d’educació li diu que s’han assabentat per les xarxes de que a 
l’escola municipal de música han incorporat l’aprenentatge de la gralla, cosa que no  discutiran, 
però han vist que el mètode imposat no respecta la resta de funcionament de l’aprenentatge 
musical i el llenguatge musical a l’escola de música. Aclareix que en l’aprenentatge dels 
instruments és obligatori que s’estudiï el llenguatge musical, i en canvi a la gralla li han donat 
l’opció de fer-ho o no.  Ella entén que hauria de ser obligatori com en tots els instruments, 
sobretot per respecte a l’escola de musica, que porta molts anys en marxa funcionant bé,  i 
hauria de mantenir els mateixos criteris per tot. Segueix dient que han establert un preu de 15 
€, res a veure amb la resta de preus, no sap si hi ha o no tarifació social i, per tant, en 
definitiva, genera una desigualtat per la resta de funcionament de l’escola de música. 
Demana a l’equip de govern que no governin de manera partidista, doncs troba molt bé que els 
agradi la gralla, però primer han de saber si hi ha demanda o no i, sobretot, s’ha de fer amb els 
mateixos criteris que la resta de funcionament de l’escola. 
 
Per altra banda, adreçant-se al regidor d’esports, li diu que encara no ha obtingut resposta de 
l’estudi de la ubicació del bar a la zona exterior del poliesportiu, si és factible o no, doncs hi ha 
molta gent de la població que fa ús del poliesportiu i del camp de futbol també en caps de 
setmana,  i hauria d’haver-hi un bar, o almenys saber quins son els problemes que hi ha. 
 
Pren la paraula la Sra. Moral qui, en relació a la formació de gralla, explica que es tracta d’un 
projecte que es va iniciar a Cultura i va passar a Educació,  i que en les reunions mantingudes 
amb l’equip directiu de l’escola de musica en cap moment s’ha parlat de que fos obligatori el 
llenguatge musical. Segueix dient que han buscat professor, però finalment ho farà una 
cooperativa que es dedica a impartir classes d’instruments com la gralla. Afegeix que la 
tarifació social serà la mateixa que per la resta d’instruments ofertats a l’escola de música i 
,sobre la demanda, ara quan comenci la preinscripció sabran si hi ha gent interessada o no. 
 
La Sra. Fuster diu que això neix de Cultura, però ella hauria de tenir coneixement del 
funcionament de l’escola de música i dels criteris seguits fins ara amb la resta d’instruments. 
Segueix dient que no discuteix que no es pugui fer gralla, però es podria fer des de Cultura, 
però no integrar-ho a l’escola municipal de música en la qual hi ha una situació igualitària en el 
tractament del llenguatge i aprenentatge dels instruments. 
 
La Sra. Moral explica que durant el mes de setembre la directora de l’escola de música ha 
gaudit d’un permís no retribuït i, per tant, no s’ha pogut reunir amb ella per tal que li expliqués el 
funcionament. 
 
La Sra. Fuster respon que hi ha una directora en funcions, és més,  la Sra. Moral és la regidora 
d’Educació. 
 
La Sra. Moral diu que és inici de curs i encara no s’ha reunit amb la direcció, i quan ho faci tot 
això ja es parlarà. 
 
La Sra. Fuster diu que això ja s’està oferint a la població i ,per tant, ella com a regidora ha de 
saber els criteris de funcionament interiors, per tant considera que el tema no s’ha portat bé. 
 
Intervé el Sr. Alcalde, com a regidor de Cultura, i diu que com ja sabran també s’ha introduït la 
dansa, que tampoc té molt a veure. 
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La Sra. Fuster diu que discrepen molt, i que el que hauria de fer el Sr. Alcalde és informar-se 
amb la directora i tenir clars els criteris, sinó no s’entendran. 
 
Intervé la Sra. Moral per dir que la Sra. Fuster tampoc vol entendre’l.  
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha parlat amb la direcció per tal d’introduir un instrument de cultura 
tradicional. 
 
La Sra. Fuster diu que l’escola de musica s’ubica a Educació, no a Cultura, només pel fet que 
el Sr. Alcalde vulgui oferir gralla a la població. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació a la deixalleria, explica que properament té reunió 
amb Juan i Juan per parlar del tema. Comenta que moltes de les accions de millora que s’han 
fet a la deixalleria, de les que encara està esperant el traspàs, ja venien de la legislatura 
anterior,  i s’han trobat que l’actuació que s’està fent certament és molt trista i, per això, tenen 
la reunió, igual que el tema de l’espai de recuperació, és una de les coses que han de parlar 
amb ells perquè creuen que es pot potenciar mes.    
 
En relació a l’ubicació del bar, el Sr. Casas demana disculpes a la Sra. Fuster doncs, si no l’ha 
informat és perquè se li ha passat per alt. Explica que el que han cregut oportú, perquè els ho 
havia demanat ella i també des de U.I.P.V., es començar a treballar en el projecte del que es 
vol fer allà doncs, tal com ja saben, al seu programa portaven la possibilitat de fer unes grades, 
però cal fer un estudi d’aquest espai i quan ho tinguin acabat ja els ho faran arribar. 
 
Intervé el Sr. Boada per agrair-los que l’hagin escoltat. 
 
El Sr. Alcalde diu que és a ell a qui li agraeixen la seva aportació. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en relació a l’ascensor de la RENFE, diu que ell va parlar 
amb el cap d’obra i li va dir que es faria aquest any , i que evidentment no trauran el pas per la 
via fins que no estigués l’ascensor. 
 
La Sra. Fuster pregunta si ho faran ara al novembre. 
 
El Sr. Salamé diu que no li va especificar dates però que seria ara mentre fan l’obra, aquest 
any. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui pregunta perquè a l’estiu no es poden fer tràmits al jutjat de 
pau, com casaments, inscripcions... 
En relació al pou de Torreblanca I, pregunta si han fet les gestions pertinents amb Endesa, i 
pregunta amb quin càrrec s’està tractant el tema. 
Pel que fa a l’escola bressol els agradaria saber si van reclamar la part que havia d’aportar la 
Generalitat i saber com està el tema.  
 
Intervé el Sr. Salamé qui, en relació al Jutjat de Pau, explica que no es poden fer tràmits 
perquè la persona que hi ha al Jutjat de Pau té una jornada parcial i a l’agost fa vacances, però 
tot i així, si hi ha alguna cosa urgent com una defunció o naixement, es pot avisar i es pot fer la 
gestió. 
 
La Sra. Miranda pregunta si no es podria fer una substitució el mes d’agost. 
 
El Sr. Salamé diu que han mirat com fer-ho, però de moment no ho han fet.  
 
En relació al pagament de la Generalitat per les escoles bressol el Sr. Alcalde diu que no ho 
han reclamat oficialment perquè també estan esperant a veure els pressupostos de la 
Generalitat,  i suposa que tot això es cobrirà,  perquè s’ha de cobrir i sinó ho reclamaran quan 
toqui fer-ho. 
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Intervé el Sr. Casas qui en relació al pou de Torreblanca diu que s’hi està parlant, però és 
complicat.  
 
Pren la paraula el Sr. Secretari qui aclareix que és complicat perquè no tenen cap telèfon, 
només deixen comunicar-te via mail, i així ho estan fent. 
 
La Sra. Miranda diu que ella demanava el càrrec de la persona de contacte. 
 
El Sr. Secretari respon que no és cap càrrec important sinó que parlen amb el personal 
d’oficines. 
 
Intervé el Sr. Serna, qui adreçant-se al Sr. Casas, li diu que el mes passat li van preguntar pel 
projecte del carrer Ginebrer i els va dir que podien consultar-ho amb l’arquitecte, i així ho van 
fer, però l’arquitecte els va dir que està tot pendent d’aprovació i que hi ha una expropiació 
bastant important pendent. Afegeix que van presentar una instància demanant còpia del plànol i 
informació més fidedigna i encara no han obtingut resposta. 
També al Sr. Casas li demana que vagi a mirar-se la canonada que van fer des de el pou de 
Torreblanca I fins a la cruïlla de la Carena Llarga, doncs el formigó que van posar s’està 
enfonsant, sobretot per la corba al carrer Alzina del Boixadell, i s’hauria de dir a l’empresa que 
això no és el que es va signar, doncs s’ha fet creuar pel carrer en diferents punts. 
 
La Sra. Moreno diu que ella té fotografies del lloc. 
 
El Sr. Alcalde demana que els les facin arribar i diu que ja en prenen nota i faran el requeriment 
a l’empresa si s’escau. Afegeix que hi ha trams que el carrer s’havia de creuar de totes 
maneres. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui diu que en alguns llocs ja estava planificat que havia de creuar el 
carrer, i en d’altres es van trobar que per la vorera trobaven algun impediment i havien de sortir 
a l’asfalt, doncs no tenien altra manera de fer-ho. 
 
El Sr. Serna diu que ho van fer perquè els semblava millor fer-ho així, no perquè no hi hagués 
altra manera de fer-ho, doncs precisament a la Carena Llarga hi ha lloc per tot arreu, hi ha una 
muntanya de quilometres, però van agafar per la drecera. 
 
El Sr. Salamé diu que el que ell volia dir és que quan anaven per la vorera, si trobaven algun 
impediment ,com una arqueta o qualsevol altre servei, havien de sortir. 
 
El Sr. Serna demana al Sr. Salamé que es passi pel lloc a veure-ho i parli amb qui li va dir que 
no hi havia altra manera, per veure com ho arregla. 
 
El Sr. Salamé diu que ell no sap què hi havia a la vorera. 
 
El Sr. Serna diu que la possibilitat de passar per fora de la vorera era molt fàcil. 
 
Intervé el Sr. Casas qui diu que la propera setmana anirà a mirar-ho. 
 
En relació al carrer del Ginebrer el Sr. Casas li pregunta si el que demana és el planell. 
 
El Sr. Serna li respon que sí, que hi ha una instància del dia següent al que va venir. 
 
El Sr. Casas diu que ell no porta un seguiment de totes les instàncies, però que ja se la mirarà. 
 
El Sr. Serna diu que espera que el proper ple no li hagi de tornar a demanar.  
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui pregunta pels abocament de terres i runes al Ventaiol, si s’ha 
fet alguna actuació o s’ha aconseguit trobar els responsables. Afegeix que ara han vist que hi 
ha una tanca i un permís d’obres, però essent sòl rústec està clar que no s’hi podia abocar res. 
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El Sr. Alcalde diu que no queda clar que no s’hi pogués abocar terra per ampliar el camí que 
porta a la finca de Can Jan. 
 
El Sr. Gibert pregunta qui els ho hauria d’aclarir. 
 
El Sr.Alcalde explica que de moment s’ha obert expedient per aclarir-ho i s’ha requerit al 
propietari que tanqui. 
 
El Sr. Gibert pregunta si ja saben quina ha estat l’empresa que ho ha fet.  
 
El Sr. Alcalde respon que no. 
 
El Sr. Gibert diu que el mes passat van escoltar la intervenció, al final del ple, d’una família amb 
incidents amb ocupes, problema cada vegada més freqüent a Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde diu que no és només a Vacarisses, sinó a tot arreu , es tracta d’un fenomen 
global. 
 
El Sr. Gibert diu que és global però que els afecta bastant a Vacarisses, i amb la resposta que 
el Sr. Alcalde li va donar a la noia que va interveni, semblava que no tenien molt clar com s’ha 
d’actuar davant de situacions com la que ells els van exposar aquí. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell va intentar localitzar-la perquè ella va dir que coneixia un alcalde, un 
Mosso d’Esquadra i un advocat, que sabien com fer fora els ocupes, i volia preguntar-li com ho 
van fer, però no va localitzar-la. 
 
El Sr. Gibert pregunta si la Policia tenia constància d’aquest greu problema amb els ocupes. 
 
El Sr. Alcalde respon que no sap si era aquesta família, perquè al final no van poder contactar 
amb ells. 
 
El Sr. Gibert diu que es tractava d’una ocupació per gent violenta. 
 
El Sr. Alcalde respon que semblava que la gent que havia ocupat aquella casa tenia 
antecedents penals, però hi molta gent que ocupa cases i d’altres que no ho fan i que també 
tenen antecedents penals. Afegeix que ell la va entendre i es va intentar posar al seu lloc però, 
com ja saben, el tema de l’ocupació no és fàcil de resoldre, només es resoldrà legislant,  i ells 
no poden fer-ho. Si algú ocupa una casa que és d’un banc, el banc ho ha de denunciar, doncs 
ja està bé que nosaltres esmercem els recursos públics per salvaguardar les propietats 
privades dels bancs, quan son ells els que s’haurien de fer càrrec d’això. Segueix explicant que 
si hi ha una ocupació la Policia no hi pot entrar, s’identifiquen les persones, si volen sortir i, a 
partir d’aquí ,si no hi ha una denúncia no passa res, no s’obre cap procediment judicial i allà es 
queden. 
 
El Sr. Gibert pregunta si després venen a l’ajuntament a empadronar-se. 
 
El Sr. Alcalde respon que empadronar a la gent és una obligació que tenen, hi ha ocupes que 
estan empadronats sobretot quan tenen nens petits perquè, evidentment, s’ha de fer el 
seguiment d’aquests nens, si estan escolaritzats o no, etcètera. 
 
El Sr. Gibert pregunta com ho fan per empadronar-los a una casa que no és seva. 
 
El Sr. Alcalde respon que, si volen ,poden empadronar a l’ajuntament. 
 
La Sra. Moreno diu que a Terrassa es demana el contracte de lloguer. 
 
El Sr. Gibert diu que aquí els empadronen sense demanar-los res, ni l’IBI, ni el contracte de 
lloguer... els empadronen i els hi donen el mateix que a qualsevol persona que paga els 
impostos i compleix. 
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El Sr. Alcalde diu que son persones. 
 
El Sr. Gibert diu que son persones que estan incomplint, per tant, la seva pregunta és quin 
protocol d’actuació té la Policia Municipal al respecte. 
 
El Sr. Alcalde explica que, quan saben que hi ha una ocupació, el que fa la Policia és intentar 
identificar-los i obrir diligències contra aquelles persones, creu que per usurpació. 
 
Intervé el Sr. Secretari per dir que el problema és que ells els han d’empadronar, doncs el 
padró el que recull és la situació de fet, si hi ha una persona que viu a sota un pont l’han 
d’empadronar. Afegeix que es saben la normativa millor que ell, aquestes persones venen a 
l’ajuntament i demanen que Serveis Socials o la Policia comprovi que viuen allà i, un cop feta la 
comprovació, tenen l’obligació d’empadronar-los allà on visquin, sense cap títol, i comunicar a 
l’ajuntament de procedència, si en tenen coneixement, l’alta al municipi.  
 
El Sr. Alcalde respon que hi ha molt pocs ocupes que siguin usuaris de Serveis Socials. 
 
El Sr. Boada pregunta perquè a la resta de població se’ls demana títols. 
 
Intervé el Sr. Gibert per dir que si ell vol empadronar-se li demanaran un contracte de lloguer o 
una escriptura i en canvi, a l’ocupa que és l’incomplidor més incívic, no li demanen res.  
 
El Sr. Boada diu que no li haurien de demanar res a ningú. 
 
Adreçant-se al Sr. Secretari el Sr. Gibert li diu que és vergonyós. 
 
El Sr. Secretari respon que a ell ja li agradaria que canviessin aquesta normativa i les 
instruccions tècniques de com s’ha d’empadronar, doncs el que els diuen clarament és que no 
poden entrar en les situacions jurídico privades per excloure una persona del dret a 
empadronar-se, sinó que han de comprovar que efectivament està vivint allà i empadronar-los. 
 
El Sr. Gibert demana que facin el mateix tracte a la resta de la població. 
 
El Sr. Secretari li diu que la documentació es demana a tothom, però si ell demana que vagi la 
Policia a casa seva a comprovar que viu allà, també l’empadronaran. 
 
Intervé la Sr. Serra per dir que el primer interessat en empadronar-se és la persona, i si es fa el 
procediment dels ocupes pots arribar a tardar mig any en empadronar-te.  
 
El Sr. Gibert pregunta de què depèn que tardin més en empadronar-se. 
 
La Sra. Serra respon que depèn de quan hi vagi la Policia, comenta que hi ha gent que ha estat 
un any al darrera de la que Policia certifiqui que viuen allà. En canvi, si presentes un contracte, 
t’empadronen el mateix dia, és molt fàcil, més que si ningú presenta res i ha de passar la 
Policia per tots el habitatges de Vacarisses a comprovar qui hi viu. Per acabar diu que el fet de 
no poder presentar res no és cap avantatge.  
 
El Sr. Gibert pregunta si els ocupes paguen els impostos, aigua, escombraries... 
 
El Sr. Alcalde respon que son els bancs els que paguen les escombraries i l’IBI , perquè son els 
propietaris, en canvi hi ha d’altra gent que no paga.  
 
Per altra banda, el Sr. Gibert comenta que al nucli van estar un dia sencer sense aigua, perquè 
degut a les pluges va entrar aigua terrosa al dipòsit i va embrutar-lo. Pregunta quines 
actuacions ha fet l’ajuntament per tal d’evitar que torni a passar, doncs ja és la segona o 
tercera vegada que s’hi troben i, per tant, haurien d’haver pres mesures per no deixar a bona 
part de la població un dia sencer sense aigua. 
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El Sr. Alcalde respon que van ser dues situacions diferents. 
 
El Sr. Gibert respon que ja ho sap, que una venia del manantial de l’Orpina i l’altra ha vingut 
d’aquí, però totes dues son perquè no s’han fet les coses correctament ni la prevenció ben feta. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta quines actuacions poden fer davant de situacions de pluja de més de 
100 litres per m². Explica que han caigut murs, ha entrat aigua als edificis, a la Fàbrica, a la 
biblioteca, a l’ajuntament... 
 
El Sr. Boada diu que això és pel vent. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell no sap el motiu, però ells pregunten això per dir després que és 
pel vent. Afegeix que davant de situacions tan excepcionals passen coses que habitualment no 
passen, el que li sembla que no ha de ser una arma política. 
 
El Sr. Gibert diu que ell ha preguntat quines actuacions han fet o pensen fer per preveure que 
en cas de tempesta forta ,com la que han tingut, no s’hi tornin a trobar, afegeix que això no és 
política, sinó bona gestió.  
 
El Sr. Alcalde torna a dir que davant d’aquestes situacions excepcionals és difícil fer una bona 
gestió. Explica que s’està mirant per on ha entrat l’aigua i què s’hi pot fer, però torna a dir que 
davant de situacions tan excepcionals és molt difícil fer prevenció. 
 
El Sr. Gibert pregunta si ja han fet alguna cosa.   
 
El Sr. Alcalde respon que evidentment que sí. 
 
El Sr. Gibert respon que esperen que la propera vegada ja no s’hi trobin. 
 
Intervé de nou el Sr. Gibert  per preguntar per quin motiu han estat aturades les obres del 
dispensari durant un mes i mig, doncs no els ho han explicat a les comissions informatives. 
També pregunta com està el tema de l’accés al CAP de Monistrol, doncs la moció va quedar 
sobre la taula perquè estaven parlant amb el Departament de Salut per mirar d’aconseguir la 
capçalera a Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde respon que han seguit parlant amb el Departament de Salut i han sol·licitat hora 
amb la Consellera per parlar-ne, però de moment no els l’han donada. Diu que a la moció, el 
que van demanar era l’ampliació del pàrquing de Monistrol. 
 
El Sr. Gibert diu que el que demanaven era una millora de l’accés, i que el que no pot ser és 
que vagin deixant mocions sobre de la taula i no facin res. 
 
El Sr. Alcalde respon que creu que ja en tenen prou amb Vacarisses com per anar a dir al 
poble del costat el que han de fer, però que de totes maneres parlarà amb l’alcalde de 
Monistrol i li  comentarà i seguirà fent les gestions pertinents. 
 
El Sr. Boada diu que això no és problema de l’alcalde i que la moció no anava així. 
 
El Sr. Gibert diu que això s’ha de demanar a la Generalitat.  
 
El Sr. Alcalde diu que seguiran parlant amb el Departament, com ho han fet fins ara, per 
solucionar el tema, però el Departament prioritza que la capçalera sigui a Castellbell perquè 
considera que, dels 4 pobles de l’àrea bàsica, és la població central i, de fet ,tenen raó. A més, 
a Vacarisses els pesa la població tan dispersa que tenen, perquè per exemple al Ventaiol és 
evident que arriben abans a Castellbell que no pas aquí. Afegeix que aquesta decisió encara 
no s’ha pres i hi estan incidint,  igual que amb que moltes de les coses que es fan a Monistrol 
es puguin fer aquí,  i per això amplien el CAP. 
Per acabar diu que porten 4 anys treballant en el tema i seguiran lluitant perquè sigui la 
capçalera i ,sinó, pot ser almenys que tingui el màxim de serveis que ara no té. 
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El Sr. Boada pregunta si a Vacarisses atendran urgències en dissabte i diumenge, si no fos per 
això ells no dirien res, però com que es va posar un CAP on políticament no tocava, a un lloc 
sense accessos.... 
 
El Sr. Alcalde respon que té tota la raó, però es va posar allà i per això ara la Generalitat busca 
la millor ubicació i distàncies. 
 
El Sr. Boada diu que li sembla bé a Castellbell perquè es pot aparcar, que l’inconvenient de 
Monistrol és l’accés.  
 
El Sr. Gibert els pregunta si tenen por de pressionar a la Generalitat, 
 
La Sra. Serra respon que no en tenen de por, i que ja estan pressionant.  
 
El Sr. Gibert demana que s’aprovi la moció i així podran fer més pressió i, com a mínim, ja que 
han d’anar allà tinguin un millor accés.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que si fan un accés a Monistrol no trauran mai el CAP d’allà i hi 
sortiran perdent tots, doncs Vacarisses no tindrà mai opció i Castellbell, que és millor per ells, 
tampoc. 
 
El Sr. Gibert diu que l’ampliació que s’està fent aquí i que està pagant el poble no pot ser un 
CAP, perquè no té l’espai suficient. Per tant li demana al Sr. Alcalde que no els enganyi. 
Segueix dient que només tenen dues opcions, que la Generalitat condicioni el CAP de 
Monistrol o que la Generalitat prengui la decisió de que Vacarisses vagi al CAP de Castellbell, 
però han de treballar-hi.  
 
Pren la paraula el Sr. Boada per dir que fins que es facin les obres de Castellbell poden passar 
4 anys més o 10,  perquè aquí per dues ales ja no els ho paguen. 
 
Intervé la Sra. Serra qui, en relació al que han dit de que les obres estaven aturades, diu que 
com ja van explicar a alguna comissió es van aturar expressament perquè es va fer la 
prospecció i calia esperar a que estigués ben assentat.  
 
El Sr. Boada pregunta si hi ha un termini de finalització de les obres. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
Per una altra banda, el Sr. Boada li diu al Sr. Alcalde que ja que fan tants estudis n’haurien de 
fer un altre dels carrers, doncs n’hi ha molts en molt mal estat.  
 
El Sr. Alcalde respon que en son conscients i que en el pressupost d’aquest any ho volen tenir 
en compte. 
 
 
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 
 


