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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 28 
DE NOVEMBRE DE 2019 
 
 
Vacarisses, 28 de novembre 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 31 
D’OCTUBRE DE 2019. 

Sotmesa  a votació 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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1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D EL PRESSUPOST GENERAL 
DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2020. 

 
Vist que ja està ultimada l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament per l’any  2020 
 
Vist que per part de la Interventora de l'Ajuntament ha estat informat favorablement. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 50.11 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,  i article 22.2.e  de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Corporació és l'òrgan competent per 
a l'aprovació del Pressupost, i es requereix el vot favorable la majoria simple dels membres 
presents, de conformitat amb l’article 47.1 d’aquest text legal. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del 20 de novembre de 2019, 
va dictaminar . 
 
Per tot l'esmentat, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment, d'acord amb el què disposa l'art. 18 punts 4 i 5 del RD 500/90 

de 20/04 i art. 168 punts 4 i 5 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, el Pressupost General de l'Ajuntament 
de Vacarisses per a l'exercici de 2020, així com les Bases d'Execució del 
pressupost, i les corresponents plantilles de personal (art. 90 Llei 7/85, de 02/04), 
així com les retribucions corresponents al personal funcionari i laboral al servei de 
la corporació.   
 Les quanties aprovades són les contingudes en el Estat d'Ingressos i Despeses 
del pressupost que, resumides per capítols, són les següents:  

 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS 

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ CREDITS INICIALS 

1è. Impostos directes 4.392.700,00 

2n. Impostos indirectes 95.000,00 

3r. Taxes, preus públics i altres ingressos 1.677.510,75 

4t. Transferències corrents 2.991.730,00 

5è. Ingressos patrimonials 30.000,00 

6è. Alienació Inversions Reals 0,00 

7è. Transferències de Capital 0,00 

8è. Actius Financers 0,00 

9è. Variació de Passius Financers 175.000,00 

  TOTAL GENERAL 9.361.940,75 
 
 

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS 

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ CREDITS INICIALS 

1è. Despeses de personal 3.885.096,18 
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2n. Despeses corrents en béns i serveis 4.403.033,57 

3r. Despeses financeres 28.000,00 

4t. Transferències corrents 277.401,00 

5è. Fons de Contingència i altres imprevistos 0,00 

6è. Inversions Reals 536.820,00 

7è. Transferències de Capital 0,00 

8è. Actius financers 0,00 

9è. Passius Financers 231.590,00 

  TOTAL GENERAL 9.361.940,75 
 
 
 
SEGON.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20 punt 1 i punt 2 del 

RD 500/90, de 20/04, en relació amb l'art 169 punt 1 del Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, els acords 
anteriors, juntament amb el seu expedient, previ edicte publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, Tauler d’anuncis i e-Tauler, per 15 dies hàbils, durant els 
quals els interessats podran procedir al seu examen i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes, davant el Ple. El Pressupost es 
considerarà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic de no presentar-se 
reclamacions en el termini abans esmentat.  

 
 
TERCER.-  Trametre còpia d'aquest acord a l'Administració de l'Estat i a la Direcció 

General d'Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que l’any passat van convocar un ple extraordinari a 
principis de desembre per aprovar el pressupost i aquest any ho fan en el ple ordinari de 
novembre. 
Explica que el pressupost pel 2020 puja un total de 9.361.940,75 € , amb un augment de 
495.761 €, el que suposa un 59% més respecte  l’exercici anterior, dels quals 536.800 € estan 
destinats a inversions del capítol VI, amb una variació respecte l’any anterior de 230.820 € o, el 
que és el mateix ,un augment del 75,43 %. 
Per altra banda diu que han parlat amb 4 grups municipals, dels quals han recollit aportacions 
per part del PSC que fan referència al canvi de canonades d’aigua de diferents carrers de 
Vacarisses, i de Veïns per Vacarisses, que els van fer arribar que destinessin més diners a 
Seguretat Ciutadana i també ho han recollit al pressupost. 
Explica que l’augment del 5,36 % del pressupost ve determinat principalment pels 220.000 € 
provinents de la clausura de l’abocador, 15.000 € provinents de l’augment de la taxa de l’aigua, 
1.500 € per la taxa d’escombraries i 90.000 € per l’augment de l’IBI i altres, en funció de l’estat 
de liquidació. 
Pel que fa a les diferents regidories cal destacar l’augment del 214 % en Polítiques de Gènere, 
degut bàsicament als Punt Lila, en el context d’intervenció i riscos  en el marc de l’oci nocturn. 
Acció Social també presenta un augment del seu pressupost en un 6,42 %, determinat en gran 
mesura per la implementació del projecte SIS, recollint aquesta nova mirada dels serveis 
socials i, per tant, Acció Social és la segona regidoria amb més dotació darrera de Seguretat 
Ciutadana, que veu augmentat el seu pressupost en un 5,63 %, doncs segueixen amb la 
implementació de les càmeres de seguretat, noves emissores per la Policia, una nova app de 
seguretat ciutadana, augment de la plantilla amb un nou agent que s’ha d’incorporar o s’hauria 
d’haver incorporat ja i la dotació de dos policies per un període de 6 mesos. 
En relació a la regidoria de Benestar i Sanitat Animal diu que l’augment és del 43,13 %, 
destacant les partides de campanya per la tinença responsable i el benestar animal. 
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Segueix explicant que aquest govern continua apostant pel jovent, i per això hi ha un augment 
del 26 % en les seves partides, destacant la reforma del sostre del Punt de Vol. 
Cultura també ha augmentat el seu pressupost en partides que serviran per consolidar 
programes culturals com Cinema Infantil, Cicle Gaudí, Anem al Teatre i també volen impulsar 
un premi literari de caire supramunicipal. Destacar les partides destinades a les reformes de La 
Fàbrica i altres equipaments culturals i l’aposta clara per la biblioteca i les seves activitats. 
 
Afegeix que segueixen apostant per l’esport i el medi ambient, i començaran dos nous 
projectes dins d’aquest àmbit, el projecte Rius, d’intervenció i estudi de les nostres rieres,  i 
incrementaran la col·laboració amb l’ICO , Institut Ornitològic de Catalunya, a més de dotar una 
partida per la prevenció de la processionària del pi. 
 
Pel que fa a la mobilitat pressuposten una nova app per millorar el transport públic a 
Vacarisses. 
 
En relació al capítol VI d’inversions diu que hi ha un import de 536.000 €, dels quals destaca els 
que van destinats al canvi de canonades d’aigua del carrer Manresa, passeig Egara, passeig 
Estació, juntament amb el carrer Dàlies i aquesta aportació per part del grup municipal PSC. 
També invertiran 15.000 € en la compra de comptadors, reductors, és a dir en la xarxa d’aigua. 
 
Per altra banda vol destacar les inversions que ja venen fent any rere any amb energies 
verdes. Enguany una partida de 30.000 € en fotovoltaiques, que aniran col·locades a la coberta 
del pavelló per completar la segona fase. També hi ha 110.000 € per la construcció de la 
coberta de la zona esportiva de Can Serra, projecte presentat també al PUOSC, i 21.000 € més 
per la pavimentació i condicionament de la pista del Ventaiol. Afegeix que es destinaran 70.000 
€ per condicionar diferents equipaments culturals: Punt de Vol, La Fàbrica, Biblioteca, coses 
que pensen que son necessàries pel seu bon funcionament. 
Pel que fa a l’enllumenat també destaca la inversió a La Creu, el canvi a tecnologia led, igual 
que van fer durant l’anterior mandat en altres parts del municipi, fins aconseguir que estiguin a 
tot Vacarisses. 
També destaca la inversió en seguretat ciutadana, amb un total de 46.000 € destinats a més 
càmeres als punts d’accés d’automòbils, 5.500 € en emissores i 10.000 € en una app de 
seguretat. Torna a dir que algunes d’aquestes demandes han vingut per part del grup municipal 
Veïns per Vacarisses. A més incorporaran 2 agents nous durant 6 mesos per reforçar la 
seguretat al municipi, a més de l’increment d’un agent de Policia que ja hauria d’estar aquí però 
per diversos motius encara no ho està. 
 
En resum,  diu que presenten uns pressupostos que creixen en relació a l’any anterior, el més 
socials possibles, incrementen les inversions en seguretat ciutadana, mediambiental, per seguir 
treballant contra el canvi climàtic, aposten per les polítiques de gènere, per la joventut, la 
cultura i l’educació, com no podia ser d’una altra manera.   
Per acabar diu que la inversió es reparteix pel territori en diferents actuacions, a Can Serra, 
Torreblanca, el Ventaiol, La Creu... doncs el que es busca és millorar la qualitat de vida dels 
nostres ciutadans i ciutadanes i en molts casos recullen les demandes fetes per veïns, 
associacions, entitats i, com ja ha dit abans, dels grups municipals PSC i Veïns i per 
Vacarisses.  
 
A continuació el Sr. Alcalde diu que qualsevol dubte que tinguin el poden formular al regidor o 
regidora corresponent i cedeix la paraula a Ciutadans, que no fa cap intervenció. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que, per començar, demanarà alguna puntualització 
d’alguna partida i després farà el pronunciament del seu partit respecte els pressupostos 
presentats.  
Comença preguntant per la partida 46109 del Consorci de Residus sobre el retorn de 
Ecoembes i Ecovidre, doncs hi ha una disminució respecte l’any passat, passa de 150.000 € a 
109.000€. 
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El Sr. Alcalde respon que és degut a que en els 150.000 € es va comptabilitzar un trimestre 
més. 
 
La Sra. Fuster pregunta per les tones de Tratesa del cànon del CTR, doncs passen de 131.000 
tn. a 141.000 tn. 
 
El Sr. Alcalde respon que aixó és segons la liquidació. 
 
La Sra. Fuster diu que ella ha estat incapaç de poder trobar en quina de les partides troben el 
retorn econòmic del “porta a porta”, implementat des de novembre de 2017, i que segons la 
conversa que van mantenir el retorn era força considerable. 
 
El Sr. Alcalde diu que el retorn econòmic son aproximadament uns 120.000 €, doncs els 
400.000 € que ell li havia comentat incloïen altres conceptes. 
 
La Sra. Fuster pregunta de quins conceptes està parlant. 
 
El Sr. Alcalde diu que des d’intervenció no li van especificar el que era cada cosa, doncs ell 
només va demanar pel retorn, però recorda que hi havia altres coses, com el cànon del CTR. 
 
La Sra. Fuster diu que es tracta d’un tema de molta transcendència per Movem Vacarisses i, 
donada la informació que li han requerit en diferents comissions informatives i plens i els va dir 
que eren uns 400.000 € i ara es troben que només son 120.000 €,  que tampoc els sap veure 
als pressupostos, per tant creuen que és prou important per saber a què corresponen 
detalladament. 
 
El Sr. Alcalde respon que quan ell li va comentar això dels 400.000 € era d’aquest augment en 
global doncs, com la Sra. Fuster ja sap, al CTR, des de fa un parell d’anys hi entra Girona, 
Olesa i ara venen de l’Àrea Metropolitana, i això també estava inclòs aquí. 
 
La Sra. Fuster diu que ella només es refereix al retorn de Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde diu que de Vacarisses son aquests 120.000 € aproximats que ja li ha dit. 
 
La Sra. Fuster diu que, per tant, s’ha reduït de 400.000 € a 120.000 €. 
 
El Sr. Alcalde li explica que, quan ella li va demanar, ho va preguntar a Intervenció i li van parlar 
d’aquests 400.000 € en global i, per tant, la informació que li va donar a ella no era complerta, 
doncs hi havia altres conceptes i, posteriorment, ja li van aclarir a Intervenció que, 
específicament de l’implement del “porta a porta” son uns 120.000 €. A més, com ja sap,també 
la Sra. Fuster , ara no es paguen tants diners perquè s’aporten menys residus a l’abocador, el 
que també és un benefici que no està dins dels 400.000 €. 
 
La Sra. Fuster diu que és la primera vegada que en té constància d’això. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja els va dir que si volen perfilar alguna partida com aquesta sempre 
poden fer la consulta a Intervenció. 
 
La Sra. Fuster diu que ella s’ha repassat tots els pressupostos pensant que veuria reflectida 
aquesta quantitat, però no l’ha trobat i, per tant, li demana al Sr. Alcalde tenir el detall d’aquests 
ingressos, doncs estaria bé per la ciutadania. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ja li  portarà especificat.  
 
Per altra banda, la Sra. Fuster, adreçant-se al regidor d’urbanisme li diu que el 2019 hi havia 
una previsió de projecte d’inversions i infraestructures de 37.274 €,  i que pel 2020 la mateixa 
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partida està a 0 i, per tant, li pregunta si recorda a què respon aquesta partida i perquè 
desapareix. 
 
Intervé el Sr. Casas qui explica que els diners es van reservar per fer pagaments relacionats 
amb els projectes del Ventaiol i que segueixen reservats, però no apareixen perquè 
corresponen a l’exercici anterior. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que hi havia uns diners que es van posar pels projectes  del Ventaiol i de 
les urbanitzacions petites i que encara hi son i, per tant ,s’arrosseguen.  
 
La Sra. Fuster pregunta si son a fi i efecte d’algun estudi en concret.  
 
El Sr. Casas respon que es destinaran als projectes d’urbanització del Ventaiol i de les 4 
urbanitzacions petites pendents.  
 
La Sra. Fuster pregunta si no hi ha cap partida més en projectes d’urbanització. 
 
El Sr. Casas explica que hi ha diners per estudis i treballs tècnics que es sumaran als 37.000 €. 
 
Per altra banda, en relació a polítiques de gènere, la Sra. Fuster pregunta com es materialitza 
al municipi l’actuació dels Punt Lila pels 6.594€ que s’hi destinen. 
 
La Sra. Carbó respon que es tracta del contracte que hi ha amb l’empresa Mediare, que és la 
que ha portat els vetlladors les últimes festes majors. Explica que el contracte inclou els Punt 
Lila més la contractació de les dues persones que el dinamitzen durant dues nits de la Festa 
Major Petita i totes les nits de la Festa Major. 
 
El Sr. Alcalde afegeix que, a més dels Punt Lila , també hi ha els vetlladors.  
 
La Sra. Fuster pregunta si això suposa uns 3.000 € per cada festa. 
 
La Sra. Carbó respon que per la Festa Major l’import és més elevat perquè vindran les 4 nits, i 
per la Festa Major petita només dues. 
 
Pel que fa a sanitat, tinença responsable i benestar animal, la Sra. Fuster pregunta per 
l’increment en les partides del conveni de col·laboració amb DAINA 
 
La Sra. Serra respon que simplement es va tornar a negociar el conveni per necessitats del 
servei de recollida, sobretot pel que fa a gossos potencialment perillosos. 
 
La Sra. Fuster pregunta per una altra partida de 12.000 € que diu que es per un element de 
transport. 
 
La Sra. Serra informa de que és una inversió que es vol fer per tenir un vehicle destinat 
únicament a la recollida d’animals i que permeti alliberar una mica de feina a la Policia, que son 
qui estan fent ara mateix la recollida d’animals abandonats. 
 
La Sra. Fuster pregunta qui conduirà el vehicle. 
 
La Sra. Serra respon que ja van explicar en unes comissions informatives que s’incorporarà 
una persona o bé s’ampliaran hores d’alguna altra que pugui destinar hores exclusivament a 
l’àrea de benestar animal, doncs ara està inclosa a la regidoria de Sanitat, que implica moltes 
altres coses com dipòsits, aigua...   
 
La Sra. Fuster pregunta si això ja està previst al pressupost. 
 
La Sra. Serra respon que sí, a la partida de personal. 
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Pel que fa a instal·lacions esportives la Sra. Fuster pregunta per l’increment de la partida 
34222700, que passa de 29.000 € a 55.000 €. 
 
El Sr. Casas diu que, com ja van comentar a les comissions informatives, es contempla 
aquesta previsió per l’empresa que els fa la neteja, Excellent Service, pels preus del nou plec 
que es farà. 
 
La Sra. Fuster diu que es va parlar d’aquest increment d’Excellent Service, però el que no 
sabien és que afectés al pavelló. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que està pendent de licitar, i torna a dir que ja es va comentar. 
 
Adreçant-se de nou al Sr. Casas, la Sra. Fuster pregunta per la partida 34222609, doncs té un    
increment de 6.250 € que no s’especifica en què consisteix. 
 
El Sr. Casas explica que és el pressupost que han destinat per poder portar endavant activitats, 
doncs cada vegada tenen més demanda. 
 
La Sra. Fuster pregunta també pels 30.000 € de la partida 3426200. 
 
El Sr. Casas explica que aquesta partida també està dins les inversions, doncs és per arreglar 
el perímetre del camp de futbol. 
 
La Sra. Fuster li diu que això està a part, amb les millores del tancament de l’accés al camp de 
futbol 
 
El Sr. Casas li respon que son dues coses diferents, per una banda les millores dels 
tancaments i,  per altra banda , cal arreglar el perímetre per evitar pèrdues de sauló. 
 
La Sra. Fuster, en relació a l’aula d’adults, diu que el 2019 hi havia la partida 32622099  per 
10.460 € i al 2020 està a 0. 
 
La Sra. Moral explica que el 2019 es va posar tot junt i aquest any ho han desglossat. A més, 
aquest any no han contractat cap mestra perquè ho farà la Marta Ballbé, i per això ha 
augmentat la partida. Comenta que el desglòs l’han fet entre les partides 3232219906 de 
material fungible aula d’adults, 3232270005 del servei de neteja, la partida de competència 
lògic numèrica que és la mestra de matemàtiques i ciències i la professora externa d’anglès.  
 
La Sra. Fuster diu que tot això ja estava previst l’any passat, i que ella es referia a la partida en 
concret dels cursos de formació que l’any 2019 va ser de 10.460 €, dels quals a més van rebre 
una subvenció de 8.000 € . 
 
La Sra. Moral diu que ho consultarà amb la tècnica i ja li dirà. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que creu que fa referència al que ha dit la Sra. Moral, de que la 
mestra era una persona externa i,  en canvi,  ara és una persona que ja era personal de la casa 
i, per tant, aquestes partides es suprimeixen, perquè ho pot assumir aquesta persona 
directament. 
 
La Sra. Fuster pregunta sinó hi ha cap import més per augmentar la partida de l’aula d’adults 
pel 2020. 
 
La Sra. Moral respon que les despeses de l’aula d’adults estan pressupostades en les diferents 
partides que li ha comentat. 
 
El Sr. Alcalde explica que, per exemple, tenen la partida de l’anglès, la de català, que ja es 
feia... 
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La Sra. Moral diu que el detall de tot el té a les partides 2219906, a la 2270005, 32622799 i les 
altres despeses de l’aula d’adults com el manteniment de la impressora, però de totes maneres 
demanarà a la tècnica que li especifiqui de què eren els 10.000 € de l’any passat. 
 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li pregunta per l’increment de 35.000€ a 50.000 € a Cultura. 
 
El Sr. Alcalde respon que son intervencions a diversos equipaments, sobretot perquè hi ha 
entrat aigua durant les darreres pluges  a La Fàbrica i a la biblioteca,  i d’altres intervencions al 
Punt de Vol, l’Escola de Música, però és un tema més del departament  d’intervenció haver-los 
aglutinat tots.   
 
En relació a organització interna la Sra. Fuster diu que hi ha un increment de 10.621 € per 
l’OAC. 
 
El Sr. Salamé li diu que és per l’acondicionament de l’espai. 
 
La Sra. Fuster pregunta què hi faran. 
 
El Sr. Salamé diu que encara ho estan estudiant, però que en principi trauran el mostrador i 
posaran taules d’atenció directa, doncs faran un canvi en l’atenció al ciutadà.  
 
En relació a mobilitat,  la Sra. Fuster diu que veu un increment del pressupost i pregunta si serà 
l’únic increment previst. 
 
El Sr. Salamé respon que no, que hi haurà un altra, el del T.G.O., però que de moment és 
aproximatiu perquè encara estan amb l’estudi del que van parlar el ple passat, i tant si finalment 
apliquen un transport a demanda o flexible tindrà un increment del cost que hi havia fins ara i, 
per tant , el que han fet ha estat calcular el que podria suposar. 
 
La Sra. Fuster pregunta de quin import seria aquest increment. 
 
El Sr. Salamé diu que l’increment és de 17.900 €, però com que no ho començaran al gener 
mateix podria ser menys. 
 
Per acabar la Sra. Fuster diu que des de Movem Vacarisses, un cop examinats els 
pressupostos, no hi estan conformes, no tan pel que es recull sinó per la carència en moltes 
àrees que ells entenen prioritàries, per exemple en mobilitat, doncs creuen que el pressupost 
no és adequat o , almenys,  no els han pogut explicar a efectes d’avançar molt en aquest sentit. 
Tampoc hi ha pressupost pels projectes d’urbanització ni per habitatge. Afegeix que tampoc 
veu una aposta clara per medi ambient, doncs el pressupost disminueix i, a més, no els acaben 
de quadrar els números del retorn del “porta a porta”, no veuen pressupost per franges ni altres 
matèries, tenint l’entorn que tenen. Segueix dient que tampoc veuen una aposta clara en 
educació pel 2020, ni un avanç en l’aula d’adults per tal que el jovent no s’hagi de desplaçar a 
fora del municipi, ni en l’escola de música, ni de dansa, temes tots prioritaris i, per tant, 
s’abstindran. 
 
 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que, abans de res, vol comentar que des del PSC, com a partit 
que ha governat a l’ajuntament en dues ocasions, valoren l’esforç que suposa tant per a tècnics 
com per a polítics el fet de presentar el pressupost per a la seva aprovació amb l’antelació 
necessària per a tenir-lo vigent des del primer dia de l’any. Segueix dient que el pressupost que 
el govern projecta per a l’any 2020 el consideren bo en termes generals, doncs la previsió 
d’ingressos és realista i la previsió de despeses prioritza l’educació, l’acció social, l’atenció als 
col·lectius més vulnerables i les polítiques mediambientals, progressistes, socials i d’esquerres, 
que son el seu punt en comú i, per tant ,com ja han manifestat en moltes ocasions, sempre els 
tindran al seu costat pel que fa a la seva aplicació. També diu que, en la línia que han vingut 
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seguint sempre els socialistes quan han estat a l’oposició, un cop informats del projecte del 
pressupost s’han reunit amb l’equip de govern i han fet propostes, les quals han estat 
acceptades i incloses, concretament propostes encaminades a la inclusió de partides per a la 
reposició de canalitzacions d’aigua i asfaltat a Can Serra i Torreblanca I, que son de les més 
antigues del municipi i necessiten ser substituïdes amb urgència. Segueix comentant que 
l’import de les inversions pressupostat és pràcticament el doble que l’any passat i , gairebé un 
70 % d’aquest import es finançarà amb recursos ordinaris. Per tant ,no poden obviar que això 
és el resultat de la bona gestió econòmica dels darrers anys, una part dels quals amb la 
titularitat del PSC a l’àrea d’Hisenda, que ha permès equilibrar uns pressupostos de manera 
que les despeses ordinàries es financin amb els ingressos ordinaris, amb un nivell 
d’endeutament baix per a un ajuntament amb les característiques del nostre. Malgrat tot, diu 
que veuen uns imports considerablement alts a l’àrea d’esports, i que tot i no estar en contra 
d’aquestes inversions, perquè son conscients de l’estat de les instal·lacions esportives de Can 
Serra i el Ventaiol, per a ells hi ha urgències bàsiques que s’han de cobrir, com les 
urbanitzacions pendents. Afegeix que el projecte d’urbanització del Ventaiol no pot esperar 
més, ha de ser una realitat en aquesta legislatura i s’han de solucionar les grans carències del 
municipi amb la gestió i millora de la infraestructura de l’aigua. Son moltes les inversions que 
s’han fet durant els governs progressistes de l’ajuntament, però encara queda molt per fer, i els 
socialistes sempre han apostat per una gestió professionalitzada del servei i ho consideren una 
prioritat. 
Per acabar diu que el grup municipal socialista votarà a favor dels pressupostos, sempre 
pensant en el be comú per a Vacarisses, que passa per  arribar a acords que beneficien als 
ciutadans en l’àmbit local i en el projecte del municipi, doncs son més els punts que els uneixen 
que els que els separen. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui comença la seva intervenció agraint al Sr. Alcalde la possibilitat 
de poder fer les seves aportacions tot i que no totes hagin estat ateses. Explica que la reunió 
que van tenir amb l’alcalde va ser prou positiva i de les seves propostes pràcticament el 80% ja 
estaven incloses, però una que no ho estava i van posar damunt la taula va ser el manteniment 
de carrers, i es van agafar a una moció que van presentar ERC i el PSC en la que deien “dotar 
de més recursos econòmics el manteniment de carrers del nucli habitat del Ventaiol mentre no 
es portin a terme les obres d’urbanització del sector”. Segueix explicant que van demanar que 
s’arreglessin alguns carrers del Ventaiol i el Sr. Alcalde va dir que així ho farien amb el carrer 
del Segre, però suposa que es referia al carrer Sallent, que és el que va per sobre i està en 
molt males condicions. Afegeix que els carrers del Francolí, del Fluvià i del Terri estan 
pràcticament intransitables. També comenta que en l’annex d’inversions apareixia el carrer del 
Segre, però el dia de les comissions es van trobar que l’havien canviar pel carrer de l’Estació i, 
tot i que poden entendre que s’han de canviar les canonades d’aigua del carrer Manresa i del 
passeig Egara,  i els carrers de les Dàlies i dels Lliris, però no son menys importants els 4 
carrers que ha dit del Ventaiol. Segueix dient que el dia de les comissions l’alcalde els va dir, 
de paraula, que això es faria a través de l’aportació de l’empresa d’asfalt que hi ha al Mimó, i li 
accepta la proposta , però no es igual que veure-ho per escrit.   
Per altra banda el Sr. Serna diu que el Sr. Alcalde va informar que l’augment del pressupost 
venia principalment per l’augment de l’IBI , algunes taxes, els ingressos de l’abocador i el CTR, 
el que els sembla molt bé , però s’han mirat detingudament el pressupost i els majors ingressos 
son els de l’annex d’inversions, i s’han adonat que els recursos ordinaris no cobreixen l’import 
de les inversions i s’haurà de demanar un crèdit de 175.000 €. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar que des de que estan a govern aquest crèdit el 
demanen cada any, doncs es tracta d’un crèdit que es demana a Diputació a interès 0 i  permet 
fer aquests 175.000 € d’inversió anual. 
 
El Sr. Serna respon que ell recorda el primer pressupost que va aprovar l’actual equip de 
govern i hi havia 0 inversions, per tant entén que aquest préstec no es va demanar. 
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El Sr. Alcalde diu que potser el primer any, acabats d’entrar, no el van demanar, però el 
següent exercici segur que sí. 
 
El Sr. Serna diu que el Sr. Alcalde li va donar algunes dades de memòria i ara ell ha vist que 
sobretot de les partides d’inversions, moltes no les ha trobat, i les que ha trobat estaven per 
sota de 10.000 € i segurament l’alcalde no els hi donava importància,  i per això els va dir les 
quantitats més importants. 
 
El Sr. Alcalde respon que efectivament va ser així,  els va dir les més importants per no anar 
partida per partida. 
 
El Sr. Serna diu que amb la intervenció de la Sra. Fuster ja se li han resolt molts dubtes, però la 
partida 32662300 no la troba per enlloc. 
 
La Sra. Moral respon que es tracta de l’accés digital a les aules, les claus, una inversió que 
realment pertany a Cultura perquè es farà a la Fàbrica. 
 
El Sr. Serna diu que a Cultura tampoc ho ha vist. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ho consultaran a Intervenció. 
 
La Sra. Moral diu que es possible que estigui a una partida de l’Escola de Música, on diu 
insonorització, doncs veu que també son 1.500 €, però ja ho preguntaran a la interventora. 
 
El Sr. Serna segueix la seva intervenció dient que el dia de les comissions van preguntar-li a la 
interventora per les partides de Cultura i els va dir que estaven totes aglutinades, però suposa 
que es tracta de partides noves perquè ell no les ha trobat al pressupost.  
 
El Sr.  Alcalde respon que moltes son partides noves que estaven agrupades i ara s’han 
especificat una mica,  una per una.  
 
El Sr. Serna diu que ells han sumat totes aquestes partides i fan 105.000 €, el que els sembla 
una quantitat prou important per activitats culturals. Per tant s’hauria de mirar amb molta més 
cura,  doncs no han trobat com han arribat aquí i han desaparegut d’un altre lloc. 
 
El Sr. Alcalde explica que son els 56.000 € que apareixen en negatiu a actes i activitats 
culturals, doncs el que s’ha fet després es desglosar-ho i tornar-ho a posar a sota amb els 
increments que hi ha hagut i les novetats. Afegeix que hi ha coses, com per exemple “apadrina 
una font”, que no és específicament de Cultura, sinó d’una entitat que fa un treball amb les 
dues escoles, i potser seria més de Patrimoni i Restauració i Conservació de les fonts. Segueix 
dient que també hi ha els drets d’autor, el premi literari, el Green Planet, la digitalització de 
l’arxiu, i altres activitats com el Festival de Jazz, Cap d’Any, Nadal...coses que ja es venien fent 
fins ara.  
 
El Sr. Serna pregunta si l’increment de 56.000 € a 104.000 € és per partides que no hi eren 
l’any passat.  
 
El Sr. Alcalde respon que no totes. 
 
El Sr. Serna també pregunta si amb la resposta que li va donar el Sr. Alcalde a la reunió anava 
inclosa l’app i l’emissora de la Policia. Per altra banda pregunta per la partida de canalitzacions,  
comptadors i reductors. 
 
El Sr. Alcalde explica que en el darrer romanent ja hi van posar una part i tots els partits hi van 
estar d’acord en que s’havia de millorar la xarxa d’aigua. 
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El Sr. Serna diu que només volia puntualitzar-ho. Pregunta si la següent urbanització on 
posaran els leds és La Creu. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
El Sr. Serna pregunta pels 6.200 € per acondicionar els dormitoris amb mosquiteres a l’escola 
bressol i també tendals i mobiliari a la sala polivalent del Xic. 
Pel que fa al Punt de Vol pregunta si els 25.000 € son per la coberta,  que fa temps que està 
malament. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
El Sr. Serna pregunta pels 55.000 € de la façana i de la sala gran. 
 
El Sr. Alcalde explica que aquí hi ha un capmàs, hi ha varies coses, no només façana i sala 
gran. 
 
El Sr. Serna pregunta què s’ha de fer a l’altell de l’escenari amb els 22.000 €. 
 
El Sr. Alcalde explica que les dues sales que es van fer per diferents entitats han quedat 
petites, i el que es vol fer és guanyar l’espai que queda dalt i doblar la seva capacitat. 
 
El Sr. Serna diu que la partida més gran d’inversions son 111.000 € dels que,com va comentar 
el Sr. Alcalde, una part ve finançada pel PUOSC,  i pregunta si la coberta de la zona esportiva 
de Can Serra i els vestuaris entraran totalment dins d’aquest pressupost o quedarà pendent 
alguna cosa per acabar. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un projecte molt ambiciós i que de moment faran la 
primera part. 
 
El Sr. Serna diu que d’aquest projecte el seu partit només han vist el que ERC portava al 
programa, que era una maqueta i , per tant , els agradaria veure’l. 
 
En relació al Ventaiol veu que només tenen previst posar formigó a la pista. 
 
El Sr. Alcalde explica que els diners del conveni que hi havia amb Asfalts del Vallès sempre 
han anat pels carrers del Ventaiol, i així seguirà sent, l’asfalt que els donin anirà pels carrers 
que els tècnics considerin més adequats. 
 
El Sr. Serna pregunta si creu que almenys es podran fer els 4 carrers que ha comentat. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que , en el romanent anterior, no en l’últim, es van posar diners pels 
carrers del Ventaiol,  i l’asfalt del conveni també hi va anar íntegrament i, com ha dit,  així ho 
seguiran fent fins que s’acostin les obres de l’urbanització, una de les prioritats d’aquest 
mandat. 
 
Per acabar el Sr. Serna diu que el pressupost, encara que sigui elevat , no el gestiona 
totalment l’ajuntament, doncs una part important està gastada abans de començar, amb els 
sous dels treballadors i despeses corrents. 
 
El Sr. Alcalde diu que sí que el gestiona l’ajuntament. 
 
El Sr. Serna torna a dir que no és un pressupost dolent, però esperaven una resposta per part 
del govern més acurada pel que fa al manteniment dels carrers. 
 
Intervé el Sr. Boada qui, en relació als ingressos, pregunta si ja tenen el permís per les 
entrades de l’abocador que ha vist. 
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El Sr. Alcalde respon que el tindran en breu i explica que s’han previst 50.000 tones però s’ha 
calculat a la baixa. 
 
El Sr. Boada pregunta si l’any que ve n’hi haurà més. 
 
El Sr. Alcalde respon que 50.000 tones son la previsió per l’any vinent, però com ja sap en 
podran entrar més, unes 200.000 tn. 
 
El Sr. Boada pregunta quins residus estaran autoritzats. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’ha d’acabar de concretar, però d’entrada han de ser els residus del 
CTR, tot i que ja sap les pretensions que pugui tenir l’empresa. 
 
El Sr. Boada pregunta si el preu per tona serà el d’abans 4,5 €. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
El Sr. Boada explica que al rebre el pressupost i veure la primera partida ja no va voler entrar a 
mirar els pressupostos ni fiscalitzar punt per punt, doncs mirant les despeses d’organització 
interna i comparant-les amb les de l’any passat la diferència és d’uns 40.000 € i, en canvi, hi 
posa 60.000 €, per tant l’excel no ha funcionat, però no vol entrar en aquesta dinàmica com ha 
fet d’altres anys. 
Per altra banda diu que de la pujada del 15%, que son 47.000 € amb un regidor menys, ningú 
en parla , i de la inversió dels 400.000 d’això que farà la Diputació, que és per un espai que ja 
està ben arreglat, tampoc. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ara el que estan tractant son els pressupostos. 
 
El Sr. Boada diu que estan d’acord en que l’ajuntament ha de fer coses i prestar serveis, però 
aquest any s’ha pujat l’IBI, l’aigua, les escombraries i,  si li diguessin que cal fer un projecte per 
traslladar la Policia a un altre edifici ho veu bé, però remodelar la plaça de la dona no cal, 
perquè fa 3 o 4 anys que es va fer, i tampoc cal remodelar l’entrada del Punt de Vol ni del 
Casal, doncs com està ja “funciona”. En canvi si que s’hauria de posar el projecte del Ventaiol i 
de La Creu. 
 
El Sr. Alcalde respon que son decisions polítiques, igual que en el seu moment es va fer un 
poliesportiu de 3.000.000 €. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Boada per dir que li sembla bé que siguin decisions polítiques, 
però s’estan pujant els impostos i, a més, hi ha partides com la neteja del municipi que abans 
costava 70.000 € i ara en costa 131.000,  i d’això és del que es queixa, que dels diners se n’ha 
de treure el màxim de profit. Segueix dient que any rere any l’endeutament és el mateix,  i li 
sembla bé que s’aculli a aquests crèdits, però els diners s’han de gestionar millor, doncs es fan 
projectes no necessaris i també van fent bolets, projectes petits com al Punt de Vol o al camp 
de futbol, enlloc de fer un de gran que ho englobi tot i que probablement surti millor de preu. 
Diu que es un problema de filosofia, no cal pujar els impostos, a Barcelona es va baixar la taxa 
de l’aigua . 
 
El Sr. Alcalde li respon que sembla mentida que el Sr. Boada hagi estat alcalde de Vacarisses 
per les coses que diu, sabent que amb l’aigua hi perden 300.000 € cada any. Segueix dient que 
el Sr. Boada va tenir la sort de tenir un abocador del que anaven sortint  diners, doncs el tema 
dels impostos és prioritari, la gent ha de pagar impostos per tenir serveis, sinó que li digui d’on 
surten els diners, tots els tributs de l’Estat i de la Generalitat venen dels ciutadans. 
Per altra banda, diu que ell no està d’acord amb les polítiques que va fer el Sr. Boada, no va 
preveure res, Vacarisses tenia 2.000 habitants i va començar a créixer fins arribar als 7.000 i ell 
no va fer res per preveure aparcaments, per exemple, això sí, de cases moltes. Afegeix que ell 
sempre rebat les coses políticament, com ja li ha dit un pavelló de 3.000.000 € no era necessari 



 13 

tenint urbanitzacions que estaven per fer. En canvi ara les urbanitzacions no s’han desatès, hi 
ha els projectes que s’estan fent, La Creu començarà aviat, seguiran pel Ventaiol i per les 4 
petites, però si es vol queixar dels 40.000 € per reformar edificis que no van tenir manteniment 
durant molt temps... 
El Sr. Boada diu que ara no tenen abocador però tenen 630.000 € del CTR, i això ja es va 
preveure. Li pregunta al Sr. Alcalde si ha fet alguna urbanització durant la passada legislatura i 
li diu que es juga el que vulgui a que el Ventaiol no estarà fet quan acabi aquesta legislatura. 
Explica que l’any 1991, quan ell va entrar a governar, el planejament ja estava aprovat i ja es 
sabia que les primeres residencies passarien a segones, es van canviar ordenances per tenir 
menys densitat, a Torreblanca les parcel·les es van multiplicar,  i altres accions perquè no es 
poguessin dividir ... i el que sí que van fer sempre va ser mirar per la gent i que paguessin el 
mínim. 
Comenta que ara, amb l’augment de l’IPC del 6% des del 2015, amb anys negatius, la pujada 
d’impostos directes del 14 %, plusvàlues, impost de circulació.... alguna cosa passa. 
Torna a dir que abans es netejava tot el municipi amb 70.000 € i ara paguen 130.000, cosa que 
no entén, doncs o els contractes son uns altres o no està ben racionalitzat. 
Per acabar demana a l’equip de govern que facin l’esforç de racionalitzar al màxim els diners, 
doncs totes les administracions van apretant i s’ha de mirar pel ciutadà, doncs els sous no 
pugen. Diu que a Barcelona han baixat la taxa de l’aigua. 
Pel que fa a la plaça de la Dona diu que estarà millor o pitjor, però hi poden passar, i ara ho 
rebentaran tot. Torna a dir que del camp de futbol s’han fet molts petits projectes, quan un de 
gran hagués sortit millor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, en relació a la reducció de la taxa de l’aigua de Barcelona, diu que és 
cert però que l’A.M.B. s’ha inventat un impost metropolità, amb el que ell hi està totalment a 
favor. 
 
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 

EN CONTRA       X    

ABSTENCIONS     X   X X  

 
 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ INTERNA,  D’AUTORITZAR LA 

COMPATIBILITAT A FUNCIONARI AL SERVEI D’AQUEST AJUN TAMENT AMB 
L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA. 

 
Examinada la sol·licitud de compatibilitat formulada per En Manuel Clares Revellon, funcionari 
al servei d’aquest Ajuntament. 
 
Considerant que les incompatibilitats dels empleats públics es troben regulades a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques -LIPAP-, els articles 11 a 15 de la qual regulen la compatibilitat o incompatibilitat amb 
activitats privades. 
_ 
Considerant que allò disposat a aquesta Llei és d’aplicació a tot el personal al servei de les 
Entitats Locals, sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació, en virtut d’allò 
disposat al seu article 2.1.c), en concordança amb l’article 145 del Text Refós de les 
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local -TRRL-, aprovat per Reial Decret 



 14 

Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
_ 
Considerant que el seu contingut té la consideració de bases del règim estatutari de la funció 
pública, dictades a l’empara de l’article 149.1.18 de la Constitució, per així disposar-ho la seva 
Disposició Final 1ª de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques -LIPAP-. 
_ 
Considerant que pel que fa a la compatibilitat amb l’exercici d’activitats professionals, laborals, 
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques, l’article 14 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques -
LIPAP-, exigeix el previ reconeixement de compatibilitat. 
_ 
Considerant, no obstant això, que de conformitat amb l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques -LIPAP-, 
el personal comprès en el seu àmbit d’aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, 
activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 
dependència o al servei d’Entitats o particulars que es relacionin directament amb les que 
desenvolupi el Departament, Organisme o Entitat on estigués destinat. S’exceptuen de la 
prohibició esmentada les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, 
realitzin per a si els directament interessats. 
_ 
Considerant que per aplicació de l’article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques -LIPAP-, en 
qualsevol cas, el desenvolupament d’un lloc de treball pel personal inclòs en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, pública 
o privada, que pugui impedir o perjudicar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre 
la seva imparcialitat o independència. 
_ 
Considerant que l’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques -LIPAP-, exigeix que totes les resolucions 
de compatibilitat s’inscriguin al Registre de Personal corresponent. 
_ 
Considerant que l’article 20.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques -LIPAP-, adverteix que l’exercici de 
qualsevol activitat compatible no pot perjudicar el deure de residència, l’assistència al lloc de 
treball que requereixi la seva posició o càrrec, ni suposar endarreriment, negligència o descuit 
en el desenvolupament dels mateixos, i que les corresponents faltes seran qualificades i 
sancionades conforme les normes que es continguin en el règim disciplinari aplicable, quedant 
automàticament revocada l’autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució 
corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 
_ 
Considerant que la compatibilitat sol·licitada s’ajusta a allò exigit per la Llei d’Incompatibilitats 
del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 
_ 
Considerant que l’autorització o denegació de compatibilitat correspon a l’Ajuntament Ple, previ 
informe, si escau, dels Directors dels Organismes, Ens i Empreses públiques, per aplicació de 
l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de 
les Administracions Públiques -LIPAP-. 
_ 
Considerant que l’expedient ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de 
Règim Interior, celebrada el dia 20 de novembre de 2019, per així exigir-ho, entre altres, els 
articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -
LRBRL-, i 82, 123, 126, entre altres, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
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Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
_Al Ple de l_ 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Autoritzar la compatibilitat a En Manuel Clares Revellón, funcionari al servei 

d’aquest Ajuntament, amb l’exercici de l’activitat professional consistent en 
arquitecte tècnic, pels motius anteriorment exposats i que es tenen aquí per 
reproduïts a tots els seus efectes. 

_ 
SEGON.-  En cap cas l’autorització suposarà modificació de jornada de treball, ni horari de 

l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en 
el sector públic. 

_ 
TERCER.-  El desenvolupament del segon lloc de treball no podrà perjudicar, en cap cas, el 

deure de residència, l’assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, 
negligència o descuit en el seu desenvolupament. Les corresponents faltes 
seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant 
automàticament revocada l’autorització o reconeixement de compatibilitat si en 
la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 

_ 
QUART.-  Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i comunicar-ho al Registre de 

Personal. 
 
 
El Sr. Salamé explica que, com ja es va dir a les comissions i ja saben, en alguns casos quan 
els funcionaris volen exercir alguna activitat fora de l’ajuntament necessiten l’aprovació de la 
compatibilitat pel Ple. 
 
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        

 

 

 
1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL Cs, SOBR E RECINTE CALISTENIA 

VACARISSES 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des del Grup Municipal de Ciutadans apostem per l'esport i estem convençuts que, a més de 
transmetre valors, és una eina de cohesió social. Així mateix, estem decidits a millorar la 
qualitat esportiva de la ciutat, diversificant i reforçant als esports minoritaris. El principal objectiu 
d'aquesta moció és promoure la pràctica esportiva com a base d'una bona salut. 
 
La paraula calistenia prové del grec “kallos” que significa bellesa i “sthenos” que significa força. 
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Sol referir-se als exercicis que només utilitzen la força corporal sense usar cap mena de 
material. Al principi es va tractar d'una disciplina que s'usava com a escalfament previ als 
exercicis d'alta intensitat, però va anar gradualment guanyant en importància fins a ser molt 
més que això. 
 
El “Street Workout” és una pràctica esportiva que va néixer als Estats Units, concretament en el  
barri novaiorquès de Brooklyn, i que està en alça a Espanya. Cada vegada més compte al  
nostre país amb major nombre d'afeccionats, arribant-se a crear una Associació Espanyola de 
Calistenia. Es tracta d'un esport l'acceptació del qual va en augment especialment entre els 
joves, encara que ho practiquen persones de totes les edats, que busquen a través de l'esport 
mantenir una vida sana i saludable. Es basa molt en la pràctica d'exercicis de calistenia 
desenvolupats en barres de metall. Són molts els ajuntaments del nostre país que van creant 
instal·lacions en espais públics, especialment en parcs, i que permeten la pràctica gratuïta 
d'aquesta disciplina que molts consideren com la base d'una manera de vida actiu i saludable. 
En el nostre entorn ja hi ha municipis com Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, La Garriga, 
Sabadell o Cornellà que compten amb aquesta mena d'instal·lacions a l'aire lliure. 
 
La calistenia és un sistema d'exercicis físics amb el propi pes corporal; en el sistema l'interès 
està en els moviments de grups musculars més que en la potència i l'esforç. Gràcies al seu 
èmfasi en els moviments musculars, ajuda a millorar la postura corporal, reforçant les 
articulacions, sent per tant un mètode eficaç per a prevenir lesions i futures malalties físiques. 
Amb aquesta modalitat esportiva s'aconsegueix una millora de la musculatura, l'agilitat, la força 
física i la flexibilitat. A més, es tracta d'un esport que pot practicar qualsevol tipus de persona, 
independentment de la seva forma física o edat, ja que els exercicis s'adapten en intensitat i 
dificultat a les capacitats de cada individu. 
 
La construcció d'un recinte específic per a practicar aquesta modalitat esportiva a Vacarisses 
ajudaria a millorar la salut del poble, fomentant bons hàbits de vida .En conclusió, es tracta d'un 
esport apte per a tots, gratuït i inclusiu, per la qual cosa creiem que és perfecte per a 
implementar al nostre poble. 
 
Aquests recintes només requereixen d'estructures principalment metàl·liques, connectant tubs 
de metall en forma vertical o horitzontal, formant angles de 90° entre ells per a crear la base 
que els manté en peus, així com d'un sòl de cautxú o sorra fina que absorbeixi els salts o 
possibles caigudes. Els Parcs de Calistenia poden tenir diferents formes, grandàries i seccions, 
les quals ajuda a la realització de diferents tipus d'exercicis, a més de tenir la possibilitat de 
disposar d'estructures adaptades a persones amb mobilitat reduïda o que requereixin de cadira 
de rodes. Són recintes que adapten la seva construcció a l'entorn, sent estructures que 
permeten àmplia flexibilitat en la seva concepció i no requereixen d'una infraestructura d'alt 
cost. 
 
Valoraríem positivament que l'equip de govern estudiés la construcció d'aquest equipament en 
el municipi, ja que respondria a la promoció de l'esport i d'un oci alternatiu, sa i gratuït per als 
joves de Vacarisses. 
 
Per tot l'exposa’t el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) en l'Excm. Ajuntament de Vacarisses, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Vacarisses estudiï la viabilitat de construir un recinte o parc de 
calistenia el més complet possible i amb sòl de cautxú o sorra fina, accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda i que serveixi per a potenciar aquesta disciplina esportiva en el nostre 
municipi (Veure fotografies d'exemple adjuntes en l'annex d'aquesta moció.) 
 
SEGON.- Que, en cas de ser aprovat el projecte, sigui notificada aquesta resolució al Consell 
Municipal d'Esports i a la Federació Espanyola de Street Workout i Calistenia (FESWC). 
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TERCER.- Que, en cas de ser aprovat el projecte, es realitzin accions de comunicació amb 
l'objectiu d'augmentar el coneixement d'aquest esport al nostre poble, especialment entre els 
més joves, utilitzant mitjans propis: xarxes socials municipals, notes de premsa, difusió a través 
del Consell Municipal d'Esports, butlletí municipal, etc… 
 
La Sra. Muñoz llegeix la moció i els acords i comenta que el més important d’aquest esport és 
que el pot practicar qualsevol tipus de persona, independentment de la seva forma física i edat,  
i sobretot persones amb mobilitat reduïda, a més té un cost relativament baix. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que qualsevol iniciativa en matèria d’esport els sembla 
una bona proposta i, si el cost és baix, encara millor. També es fa a l’aire lliure i sense horaris. 
Segueix dient que els agrada la deferència que s’ha fet a la possibilitat de disposar 
d’estructures per a persones amb mobilitat reduïda, es per tot això que hi votarà a favor. 
 
La Sra. Miranda diu que al PSC els sembla que es tracta d’un esport minoritari i que, per tant, 
no es prioritari ara mateix, potser sí mes endavant, per tant hi votaran en contra.  
 
El Sr. Serna diu que ells estan a favor de tot el que sigui ampliar l’esport a Vacarisses. Explica 
que a Can Trias el tenen i té força concurrència.  
 
El Sr. Gibert diu que ell no sabia què era la Calistenia, però en la moció queda molt clar i troben 
que és una proposta interessant, tenint en compte que va dirigit també a persones amb 
mobilitat reduïda. Diu que hi votaran a favor, però hauran de veure en quina zona municipal és 
millor la seva instal·lació, que sigui accessible, cèntrica...   
 
Intervé el Sr. Casas qui diu que és llàstima que la moció arribi just després d’aprovar els 
pressupostos doncs, si s’hagués presentat abans, segurament s’hagués pogut incorporar. 
Afegeix que estudiaran la proposta, la viabilitat,  la ubicació, quina despesa comporta, tot i que 
saben que no és elevada i, posteriorment,  es faria la difusió corresponent. Segueix dient que ja 
saben que sempre han potenciat la pràctica de l’esport, també esports minoritaris com el tir 
amb arc, i que sempre han cregut en la cohesió social de l’esport, a més en aquest cas un 
esport també adreçat a persones amb mobilitat reduïda. Per acabar diu que hi votaran a favor. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell tampoc coneixia aquest esport però fa uns mesos alguns joves ja els 
ho havien demanat.   
 
Sotmès a votació 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  x     

ABSTENCIONS        

 
 
1.5.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'UIP V, VxV, MV-ECG  I Cs, PER 

LA CREACIÓ D'UN MERCAT SETMANAL NO SEDENTARI 
AL POLIGON INDUSTRIAL DE CAN TORRELLA. 

 
 
El petit comerç detallista, especialitzat, de qualitat i de proximitat ha esdevingut en les darreres 
dècades una de les fórmules per a garantir el teixit econòmic més proper als veïns de les viles i 
pobles del nostre país. 
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La concentració de comerç en centres comercials i d'oferta i varietat de productes i serveis 
complementaris, és des de fa molt temps, un pol d'atracció pels consumidors. 
 
Atès que L'Ajuntament de Vacarisses ha de ser un ens facilitador per al creixement i l'impuls del 
comerç a la nostra vila, no només donant suport econòmic per a fires o actes puntuals, sinó 
que també ha de facilitar un coneixement i un creixement sostingut del comerç a la nostra vila. 
 
Atès que una de les mesures possibles, seria la creació d'un mercat setmanal no sedentari, 
amb l'objectiu d'augmentar l'oferta comercial i complementar l'existent. 
 
Atès que la selecció i ubicació adient dels paradistes i la promoció del mercat, pot esdevenir un 
pol d'atracció per als veïns de les urbanitzacions de Vacarisses, que avui per diferents motius, 
com la manca d'oferta variada, marxen cap a altres centres comercials de fora de la nostra vila. 
 
Atès que un mercat setmanal, ajudaria també a conèixer els comerços de Vacarisses i per tant, 
la possibilitat de fidelitzar una part dels clients que encara no veuen satisfetes les seves 
necessitats i la concentració d'oferta de qualitat de diferents productes. 
 
Aquestes mesures però, han d'anar acompanyades amb un assessorament tècnic i 
professional facilitada des de l'administració, adreçada a tots els comerciants, amb l'objectiu de 
fer més atractiva també la seva oferta comercial de qualitat i proximitat. 
 
Així doncs, per tot l'anteriorment exposat, els Grups Municipals: d'Unió Independent per 
Vacarisses, Veïns per Vacarisses, Movem Vacarisses i Ciutadans, proposen al ple de la 
Corporació, l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Establir la creació d’un projecte de prova pilot per un mercat setmanal no 
sedentari, a la zona del Polígon Industrial de Can Torrella per un període no superior a 6 
mesos, per tal de veure la seva acceptació per part dels vilatans i usuaris. 
 
SEGON. -  Facilitar a tots els comerços de Vacarisses de l'Associació de Comerciants, a 
participar amb una paradeta de forma gratuïta en el mercat setmanal per oferir els seus 
productes i també facilitar l'assessorament tècnic de l'administració local o supramunicipal per 
contribuir a millorar la seva oferta comercial. 
 
TERCER.-  Instar a l'equip de govern a consensuar amb l'Associació de Comerciants de 
Vacarisses, quina oferta de paradistes i de productes interessa que puguin oferiren el futur 
mercat setmanal. 
 
QUART.-  Donar informació dels acords a la web, a la revista El terme i a les Entitats i 
Associacions veïnals de la nostra vila. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui abans de llegir la moció vol agrair en nom d’U.I.P.V. que els 
companys de Ciutadans, Movem i Veïns s’hi hagin adherit. 
Segueix dient que ells i tots els grups municipals que s’hi han adherit creuen que a Vacarisses i 
hi ha un comerç molt petit i limitat el que fa que per qualsevol mena de compra hagin d’anar 
fora, per això creuen que el fet de tenir, com la gran majoria de pobles, un mercat setmanal, pot 
contribuir a ajudar als veïns que no s’hagin de desplaçar fora i també de cohesió. Explica que el 
que no volen és deixar de banda els comerciants de Vacarisses i per això volen que es sentin 
seu el mercat i puguin tenir la possibilitat de posar una paradeta amb els seus productes i que 
tinguin uns certs avantatges com no haver de pagar. 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que s’hi abstindran doncs creuen que abans caldria fer un 
sondeig al comerç local per saber si hi tenen interès o bé si els suposaria un inconvenient el fet 



 19 

del desplaçament més que un benefici, i a partir d’aquí ja parlarien de fer una prova pilot o 
l’actuació.  
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui diu que, com bé ha dit la regidora socialista, d’entrada pensa 
que s’hauria de parlar amb el comerç doncs se’l vol involucrar sense haver-los consultat, doncs 
l’Associació de Comerciants no tenia coneixement d’aquesta moció. 
Explica que amb un mercat setmanal, els beneficiats son els vilatans que hi aniran a comprar 
però s’està justificant com si beneficiés al comerç local i creuen que no és així si fan el mercat 
al polígon industrial per exemple. Afegeix que ella ha parlat amb l’Associació de Comerciants 
que ha consultat als associats i altres comerços del municipi i la majoria, almenys els que han 
respost a la consulta que es va fer ningú hi està d’acord en fer aquest mercat setmanal al 
polígon de Can Torrella, doncs la majoria no hi posarien parada doncs els implica contractació 
d’algú que es desplaci a la parada, per tant només ho veurien interessant si es fes al nucli, així 
també les persones que anessin al mercat tindrien l’opció també de fer despesa als bars i 
botigues del voltant, anar a la Farmacia... 
En relació al que han dit dels 6 mesos diu que es molt difícil atreure paradistes si se’ls diu que 
en sis mesos o tres sinó funciona deixaran de venir.  
Segueix dient que des de l’Associació de Comerciants el que els van plantejar és 
comprometre’s a assessorar-se, plantejar l’ubicació, quin tipus de producte es portaria si 
semblant al que ja tenim als voltants o algun producte específic, la freqüència doncs pot ser 
setmanal, quinzenal o mensual. 
És per tot això, que diu que tal com està la moció la votaran en contra, pensen que tal com està 
formulada perjudica al petit comerç, tant si posen parada com si no en posen, per tant poden 
deixar-la sobre la taula o comprometre’s a treballar amb l’Associació de Comerciants i els altres 
comerços i valorar com han d’encarar el mercat. 
 
El Sr. Gibert li diu a la Sra. Serra que li sembla sorprenent que sigui regidora de comerç i li 
pregunta si el que ella faria és un mercat com el que es fan a la majoria de poblacions al centre 
del poble, en tres carrers, que no hi cabran les parades que realment es necessiten i no hi 
haurà espai per passar, per tant no té cap sentit. Segueix dient que aquesta moció l’han 
presentat perque sigui el govern qui parli amb l’Associació de Comerciants i els doni la 
possibilitat de fer-ho, accepten que abans d’implementar res parlin amb els comerciants i els ho 
expliquin, però si d’entrada ja els diuen que no perquè han posat el polígon de Can 
Torrrella...Afegeix que si el que busquen és un mercat setmanal en el que tinguin una varietat 
de parades no es pot fer al centre, perquè no està preparat, el que es necessita és que per 
comprar sabates o jaquetes no hagis d’anar a Terrassa i si hi ha algun tipus de competència 
amb el comerç local se n’ha de parlar, per exemple per carn ja tenen Cala Siona i per flors la 
Flora i el Puigdevall però en canvi no hi ha fruiteria. 
 
La Sra. Fuster diu que de fruita en venen a la Flora. 
 
El Sr. Gibert diu que allà la tenen ecològica i no tothom hi pot accedir. 
 
El Sr. Alcalde diu que no tota és ecològica i que a més hi ha el Condis i el Llobet. 
 
El Sr. Gibert els recorda que quan es va obrir el Condis, tots els comerciants hi estaven en 
contra. 
 
El Sr. alcalde diu que encara hi son en contra. 
 
El Sr. Gibert diu que han de tenir la ment més oberta i no limitar-se als 4 comerços que tenen, 
s’han d’ajudar, assessorar i donar-los la possibilitat de que puguin anar al mercat setmanal  per 
tant el que han de fer és aprovar la moció i parlar amb els comerciants. 
 
La Sra. Serra respon que això es fa al revés i que no aprovaran una moció per fer un mercat al 
polígon quan tots els comerciants no volen anar-hi, això s’ha de parlar abans. 
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El Sr. Gibert li pregunta qui pren les decisions polítiques si l’equip de govern o els botiguers. 
 
La Sra. Serra respon que ells consulten als afectats d’aquestes decisions. 
 
El Sr. Gibert els pregunta si no creuen que realment estaria molt bé que tinguessin un mercat i 
que tots els veins i veïnes poguessin gaudir d’un servei ara mateix no tenen. 
 
La Sra. Serra respon que a això no han dit que no, sinó a la manera com ho han plantejat. 
 
La Sra. Fuster demana la paraula per dir que han d’agafar una visió de revitalització del 
municipi, a més a la moció s’està parlant de prova pilot, de consensuar amb l’Associació de 
Comerciants, s’ha d’apostar per un comerç local de proximitat i més sostenible, a més 
Vacarisses té un entorn perfecte per fer-ho. Afegeix que també es podria consultar a la 
població per saber que n’opinen, diu que el seu partit ho portaven al seu programa electoral 
perquè des de sempre els havien arribat veus en aquest sentit. 
Per acabar diu que no han d’insistir en que es faci al nucli perquè no està preparat i tenen 
altres espais. 
 
La Sra. Serra diu que ella en cap moment s’ha tancat a un mercat, però creu que s’ha fet al 
revés, a més si ha parlat del nucli és perquè és el que li han dit l’Associació de Comerciants, 
però també podria ser millor fer-ho a Can Serra i no al polígon. 
 
La Sra. Fuster diu que en poden parlar. 
 
La Sra. Serra diu que això és el que ha dit ella que hi ha moltes coses que se n’han de parlar, 
no es pot concretar de fer un mercat al polígon quan no se sap si es la millor ubicació, parlar de 
la periodicitat, o incloure aquest tema a l’enquesta que volen fer per valorar les necessitats del 
poble. S’ha parlat de demanar assessorament i per aquí és per on han de començar, parlar 
amb Diputació o amb a qui ens pugui assessorar amb això. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que si no  defineixen el mercat, pel que deia el Sr. Gibert serà un 
mercat de roba, que potser vingui de Corea. Explica que ningú ha dit que el comerç a 
Vacarisses sigui òptim, ni estan tots d’acord amb el Condis i ningú hi va a comprar-hi, etcètera, 
però ell no creu que això sigui una manera de revitalitzar res, hi haurà una altra opció de 
comerç i prou, no es pot plantejar d’aquesta manera quan no ho és. A més la moció parla de 
l’Associació de Comerciants però no s’hi ha parlat, a més tal com ha dit la regidora no es 
neguen a que hi hagi un mercat a Vacarisses però si el que els demanen és que es consensuï 
amb els comerciants s’hi haurà de parlar. Afegeix que potser el que vol la població no és un 
mercat de roba i sabates, sinó un mercat de productes ecològics i de proximitat. 
 
La Sra. Serra diu que s’hauria de buscar un tipus de producte que no sigui igual al del mercat 
de Viladecavalls que s’està enfonsant, ni igual al de Castellbell. 
 
El Sr. alcalde explica que molts d’aquests mercats se n’estan anant en orris com el de 
Viladecavalls, d’altres com el de Sabadell o Collbató aguanten. Afegeix que li agradaria arribar 
a un consens, doncs creu que tots hi estan d’acord en estudiar la possibilitat de que hi pugui 
haver un mercat a Vacarisses, per tant demana que es tregui del primer acord on diu “a la zona 
del Polígon Industrial de Can Torrella per un període no superior a 6 mesos” . 
 
Intervé la Sra. Serra per dir que el que demanen en el segon acord, d’oferir la paradeta gratuïta 
als comerciants del municipi segurament no es pugui fer, per un tema legal, potser es podria fer 
amb una subvenció.  
 
El Sr. Gibert diu que no tenen cap problema en canviar-ho.  
El Sr. Alcalde diu que de moment del segon acord haurien de suprimir “de forma gratuïta”, i ja 
estudiaran com ajudar-los. 
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Es sotmet a votació amb les dues esmenes indicades i s’aprova per unanimitat. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

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 28 D’OCTUBRE DE 2019,  EL 4, 12 i 18 DE 
NOVEMBRE 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 389/2019, de 28/10/2019, al 419/2019, 
de 19/11/2019),  (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 32/2019, de 
31/10/2019, al 33/2019, de 20/11/2019), (Obres i Serveis, del 50/2019, de 25/10/2019, 
al 53/2019, de 18/11/2019),   (Urbanisme, del 83/2019, de 28/10/2019, al 97/2019, de 
20/11/2019), (Turisme, Comerç i Consum, l’1/2019, de 7/11/2019), (Esports, el 24/2019, 
de 12/11/2019), (Educació, del 38/2019, de 25/10/2019, al 40/2019, de 18/11/2019), 
(Acció Social, del 76/2019, de 29/10/2019, al 82/2019, de 18/11/2019), (Mobilitat 
Territorial, el 4/2019, de 20/11/2019), (Innovació, Comunicació i Eficiència Energètica, 
el 4/2019, de 14/11/2019), (Organització Interna, 12/2019, de 7/11/2019). 

 
 
 Es dona compte de les actes de les sessions relacionades de les quals s’ha fet entrega 

de la minuta corresponent juntamente amb la convocatória plenària 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL  PLA ÚNIC D’OBRES I 

SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2020-2024. 
 
“JORGINA TORRELLA I UBACH, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE 
VACARISSES 
 
C E R T I F I C O: Que La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en 
sessió ordinària el dia 12 de novembre de 2019, va adoptar, entre d’altres, un acord que 
transcrit literalment de l’esborrany de l’Acta, i a reserva de l’aprovació de dita acta, diu com 
segueix: 
 
“Vist el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, període 2020-2024 (DOGC 7925, de 25.07.2019). 
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Per Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol,  s’obre la convocatòria única per a la concessió 
de subvencions per aquest període (ref.BDNS 468916) publicada al DOGC 7951, de 2 de 
setembre de 2019, essent ampliat el termini de presentació de sol.licituds de subvenció fins el 
15 de novembre de 2019, mitjançant Resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre. 
 
Atès que l’estructura del PUOSC per a aquest període es conforma amb dues línies de 
finançament d’aquest Pla, línia per a inversions i línia per a acció territorial en municipis petits. 
 
Atès que segons les Bases reguladores, es pot presentar un màxim de tres sol.licituds per a 
projectes de la líni a de subvencions per a inversió, cadascun d’aquests projectes podrà incorporar 
un màxim de 4 actuacions,  l’import màxim de la subvenció per a cada entitat beneficiària per al 
conjunt de projectes subvencionats en aquesta línea, per a tot el període 2020-2024,  és de 
250.000 euros, i d’acord amb la població del nostre municipi , per a cada projecte seleccionat no 
podrà superar el 75%. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D  

 
PRIMER.- Concórrer a la convocatòria única per a la concessió de subvencions del Pla únic 
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024,  sol.licitant l’ajut econòmic i per a l’ 
actuació que seguidament es detalla : 
 

 
SEGON.- Presentar la sol.licitud de subvenció, mitjançant el formulari de model normalitzat, 
pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes, a l’adreça 
http://www.eacat.cat. 
 
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació. “ 
 
I perquè així consti lliuro la present amb el vistiplau del senyor alcalde, a Vacarisses el catorze 
de novembre de dos mil dinou.” 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui dona les dades de l’atur, que ha tornat a pujar a la comarca, a 
Vacarisses ho ha fet en 5 persones, el que implica una taxa de l’11,28 %.  
 
 
A continuació el Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Carbó, regidora de Polítiques de Gènere, 
qui llegeix el manifest institucional del “ Dia Internacional per a la eliminació de la violència 
envers les dones, amb el següent contingut: 
 
 
 

PUOSC 2020-2024 LÍNIA INVERSIÓ 
Prioritat Títol projecte Anualitat Pressupost Import 

sol.licitud 
subvenció 

Aportació 
municipal 

1 
 

Reforma de la zona 
esportiva de Can Serra, 
a Vacarisses 

2020 361.990,86 250.000,00 111.990,86 
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4.1.-  MANIFEST INSTITUCIONAL “DIA INTERNACIONAL PE R A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES”. 

 
MANIFEST 25N 
 
Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019. 
 
D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s'han situat al 
centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels nostres pobles i 
ciutats.  
 
Aquestes violències contra les dones, tradicionalment invisibilitzades, han sigut exposades 
públicament per les seves supervivents per denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, 
ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència que el problema no són els espais públics, els 
locals d'oci o les festes populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als 
nostres llocs de feina i a casa. 
 
Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que es 
resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, les 
dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una societat té els nivells 
de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat "jo sí 
que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta possible front aquest greu atac contra 
els Drets Humans. 
 
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura 
patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència 
funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge ben clar, 
sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la vida de les dones. 
 
Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades, 
hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la vergonya 
que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem culpabilitzar més. Per això, hem 
treballat des de molts espais diferents: des dels moviments feministes, les associacions, les 
comissions de festes dels barris, les administracions públiques, i això també s'ha traslladat als 
carrers. Hem fet palès que una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix 
els seus drets de ciutadania. 
 
Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la 
implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les violències 
masclistes i la reparació de totes les supervivents. 
 
També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no han 
deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han permès posicionar-
nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. Aquí, les dones 
joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són les protagonistes d’aquest 
punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan urgent com imprescindible. 
 
Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les 
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre la 
sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només un sí és sí i que 
tot això és innegociable. També han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix el sexisme 
en les seves sentències i deixa impunes als agressors. 
 
Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de 
les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que han trencat el 
silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles! 
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Però també, a totes aquelles persones, no només dones, que ens permeten sortir al carrer el 8 
de març quedant-se als nostres llocs de treball, aquelles que lluiten per desconstruir-se i 
descontruïr el sistema patriarcal al qual estem sotmeses, que ens domina i que ens reprimeix a 
totes i a tots. 
 
El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes: si en 
toquen a una, ens toquen a totes! 
I per tot això, lluitem per aconseguir una societat de persones lliures, on la violència no estigui 
legitimada, sinó que es condemni i es rebutgi. 
 
Perquè ens volem lliures, no valentes. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que a l’última Junta de Portaveus del dia 24 de novembre 
van comentar el tema de la subvenció per a camps de futbol i que si s’han abstingut als 
pressupostos ha estat perquè pensaven que es podria haver demanat la subvenció, per tant 
pregunta si en saben alguna cosa. 
 
El Sr. Casas respon que estan mirant si s’hi poden acollir, sobretot per tema de terminis. 
 
La Sra. Muñoz diu que finalitza el dia 30. 
 
Intervé el Sr. Secretari qui diu que li sembla que acaba el dimecres de la setmana següent. 
 
El Sr. Alcalde diu que el dia 30 és dissabte i que li estranya que una subvenció s’acabi en 
dissabte que no és dia hàbil. 
 
El Sr. Casas diu que ja s’ho miraran bé perquè no compleixen totes les bases i a més sinó 
recorda malament es tracta de 4.500.000 € pel conjunt de l’estat espanyol i ells com a molt 
aconseguirien un 75 % de l’actuació, de totes maneres hi estan treballant per presentar-ho. 
 
El Sr. Salamé confirma que el termini és de 10 dies hàbils i que per tant acaba el dimecres 4 de 
desembre. 
 
Per altra banda la Sra. Muñoz pregunta pels problemes d’aparcament del polígon industrial. 
 
El Sr. Alcalde respon que n’han de parlar amb l’entitat de conservació del polígon, explica que 
gairebé tot el problema ve de l’ampliació de la Hitachi, van treure pàrquing i a més van ampliar 
plantilla. Per tant cada vegada hi ha més gent i problema de mobilitat i potser hauran d’acabar 
posant una zona blava doncs, si no incentiven el transport compartit això serà un desastre, 
perquè ara ja comencen a aparcar a La Coma. 
 
La Sra. Muñoz pregunta si s’han plantejat obrir el carrer del darrera de la zona industrial. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’hauria de fer un estudi per veure si es podria entrar a La Coma pel 
carrer de les Vinyes i no haver de creuar el polígon , però tot i així el problema no es soluciona. 
 
Per altra banda la Sra. Muñoz pregunta si s’està fent alguna gestió en relació a l’accés a la C-
16 o està aturat. 
 
El Sr. Alcalde respon que està aturat. Explica que, com sempre ha dit, l’error de la C-16 és 
d’origen,  i ara el que no faran és fer un accés pels de Vacarisses, perquè amb la reforma de la 
B-40 tindrem l’accés a Viladecavalls en els dos sentits. Comenta que durant l’anterior mandat, 
quan havien anat a Carreteres, ho havien demanat però la resposta va ser que no. 
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Per acabar la Sra. Muñoz diu que alguns afiliats de Ciutadans li han comentat que han vist 
comentaris del Sr. Alcalde, referint-se a ells, dient que havia que aïllar-los. 
 
El Sr. Alcalde respon que és un comentari que va fer al Facebook  i que no creu que parlar-ne 
al ple sigui el millor lloc, però obertament considera que Vox és un partit d’ultradreta  
 
La Sra. Muñoz diu que no parlava de Vox, però que si ho prefereix deixen el tema. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que considera que no és el millor lloc per parlar-ne, doncs si 
haguessin de parlar del que li han arribat a dir a ell a les xarxes... 
 
La Sra. Muñoz respon que ella també creu que no han d’entrar en això, però li pregunta a què 
es refereix amb això d’aïllar-los, doncs el que ha publicat  literalment és “ a Vacarisses Vox és 
igual a Ciutadans, hem d’aïllar-los”. 
 
El Sr. Alcalde diu que el ple no és el lloc on portar els comentaris del Facebook, perquè ell pot 
començar a portar tots els comentaris que vulgui,  
 
La Sra. Muñoz diu que per part seva pot portar el que vulgui perquè segur que serà respectuós. 
 
El Sr. Alcalde respon que no parlava d’ella en concret, però de totes maneres no pensa que 
aïllar políticament......., a més com ja ha dit aquí no han de portar el debat de les xarxes.  
 
La Sra. Muñoz li diu que el problema és que el que diu no és cert, almenys quan diu “ els 
insults i faltes de respecte son constants”. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell parlava amb un ex alumne seu, per tant de la seva vida privada. 
 
La Sra. Muñoz diu que el que ella vol saber és si es referia al grup municipal de Ciutadans o a 
alguna persona en especial, doncs ella creu que des de Ciutadans Vacarisses sempre han 
estat molt respectuosos i el mateix alcalde ho va dir el primer dia. 
 
El Sr. Alcalde respon que és cert, però que estan parlant del seu Facebook privat. 
 
La Sra. Muñoz insisteix,  perquè diu que els ho ha dit al seu grup polític o a ella, en aquest cas. 
 
El Sr. Alcalde respon que a ella no li ha dit res, és més, li té molt respecte, però no han d’entrar 
en el seu Facebook privat, i si algun dia vol poden parlar dels posicionaments de Ciutadans o 
de Vox. 
 
La Sra. Muñoz diu que ella sempre parlarà amb respecte i sense insultar  i,per tant, li prega que 
d’ara en endavant mantingui aquest respecte encara que sigui a les xarxes socials. 
 
El Sr. Alcalde li diu que també li vol fer un prec, que és que les persones que han anat a la 
seva llista també manifestin el mateix respecte per la seva persona i pels seus companys de 
govern. 
 
La Sra. Muñoz diu que precisament hi ha alguna persona que ja no està afiliada al partit perquè 
justament ella va posar en coneixement dels responsables del partit que aquestes persones 
tractaven irrespectuosament a d’altres i van ser expulsades. 
 
El Sr. Alcalde respon que li sembla bé, i que aclareix que quan ell parla d’aïllar es refereix a 
aïllar políticament, no a aïllar persones, doncs pensa que a l’extrema dreta se l’ha d’aïllar. 
 
La Sra. Muñoz insisteix que tingui en compte el seu prec. 
 
El Sr. Alcalde agraeix la seva intervenció. 
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Pren la paraula la Sra. Fuster qui, en relació a l’execució de les franges, pregunta quina 
previsió tenen. 
 
El Sr. Casas respon que a Can Serra és imminent. 
 
 
Intervé el Sr. Serna qui demana que segueixin amb la neteja de la carretera d’Olesa, doncs van 
començar però no han seguit. 
 
El Sr. Alcalde respon que van haver de marxar per urgència a un altre lloc i no van tornar, però 
està previst que tornin. 
 
El Sr. Serna diu que la carretera cada vegada està pitjor 
 
El Sr. Casas diu que té raó i que, tal com ha dit el Sr. Alcalde, està previst que tornin. 
 
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Casas, el Sr. Serna li pregunta pel carrer del Ginebrer, 
doncs esperava resposta abans d’aquest ple. 
 
El Sr. Casas respon que l’estudi encara no l’han acabat i, per tant, en el moment que tingui 
totes les dades al respecte ja l’informarà. 
 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que no es vol estendre més però s’ha quedat amb ganes de debatre 
el pressupost a fons. 
Per altra banda, en relació a la fibra òptica, diu que han vist que hi ha una altra empresa fent el 
desplegament. Creu que es tracta de Movistar i, per tant, ara tindran dues empreses privades 
oferint el servei, i pregunta si la nova empresa tindrà el mateix tracte de favor que Més Fibra, 
per la que es va aprovar una moció per a la cessió d’ús d’un armari al poliesportiu. 
 
El Sr. Alcalde respon que no n’hi ha cap de problema, doncs a Movistar els tenen a la planta 
baixa de l’ajuntament pagant un lloguer. 
 
EL Sr. Gibert diu que es referia al poliesportiu. 
 
El Sr. Alcalde respon que no els han demanat res al poliesportiu, que ja paguen el lloguer de 
baix, igual que Correus. 
 
Intervé el Sr. Salamé per explicar que les estratègies son diferents, diu que l’empresa a qui van 
cedir l’armari del poliesportiu no és Mes Fibra, sinó Conecta, que tenia com a principal motiu 
prestar el servei al polígon, i en canvi Movistar no té aquesta intenció o almenys no els ho ha 
manifestat. 
 
Per altra banda el Sr. Gibert pregunta si ja ha arribat la fibra a tot el municipi per part d’alguna 
de les dues empreses. 
El Sr. Salamé respon que creu que entre les dues estarà tot el municipi cobert, perquè 
Telefònica va per lliure, ni pregunten ni informen gaire, però pel que ell sap entre les dues es 
cobrirà tot i algunes zones tindran dues companyies. 
 
El Sr. Gibert també pregunta per la partida dels ingressos de l’abocador i si saben el calendari 
previst de tancament. 
 
El Sr. Alcalde respon que abans ja ha comentat que si queden 200.000 tones i n’entren 50.000 
tn. a l’any, la previsió és de 4 anys. 
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El Sr. Gibert diu que benvinguts els recursos que n’obtindran.  
 
El Sr. Alcalde diu que més que els recursos és més important que finalment tancaran 
l’abocador d’una vegada, a més amb un bon final, que es faci el que s’ha de fer, doncs 
d’abocador n’hi ha per anys, perquè, com ja saben, hi ha d’haver un manteniment posterior. 
 
El Sr. Gibert diu que els ha arribat, sense que ells els hagin informat, de que han tret un dels 
parcs infantils del Ventaiol, i volen saber el motiu. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja ho van comentar en un ple, el parc del carrer del Congost no 
l’utilitza ningú. Comenta que a Vacarisses hi ha 24 parcs infantils, ja van treure el de la zona de 
l’Orpina fa uns tres anys perquè estava sobre terrenys que no eren municipals, el de la Farinera 
també està sobre terreny no municipal i,  com ja ha dit altres vegades, creu que ha d’haver-hi 
una racionalització dels parcs infantils. Creu que al Ventaiol és bo que n’hi hagi un de gran i 
que estigui en condicions, i no petits parcs que no els utilitza ningú i acaben en condicions 
millorables. 
 
Per acabar, el Sr. Gibert comenta que parlant del pressupost, el Sr. Alcalde ha dit que durant 
els governs del Sr. Boada no hi havia hagut una previsió perquè es va fer un pavelló de 
3.000.000 €. 
 
El Sr. Alcalde diu que la cosa no anava per aquí.  
 
El Sr. Gibert li diu que el pavelló no li va costar ni un euro a l’ajuntament, ni als veins i veïnes 
de Vacarisses doncs ell, que era regidor d’esports, sap que es va treure d’una subvenció de la 
Generalitat i la diferència la va pagar Tratesa, Afegeix que és molt fàcil dir que el govern del Sr. 
Boada no va fer previsió, però tot el que tenen ara es va fer mentre el Sr. Boada va ser alcalde. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que va fer-ho sense previsió. 
 
El Sr. Gibert diu que en va fer més previsió que el govern actual, i pregunta al Sr. Alcalde si 
recorda com estava Vacarisses en temes educatius, doncs no tenien res, l’escola era a 
l’ajuntament i es va fer la previsió de dues escoles de primària i un institut, que recorda que 
està en uns terrenys aconseguits de manera gratuïta pel Sr. Boada. Pel que fa a l’escola Font 
de l’Orpina diu que va anar igual. 
 
El Sr. Alcalde l’interromp per dir que tot això no significa que tinguessin previsió, doncs 
construir a mesura que vas creixent no es fer una previsió, el poble anava creixent, es donaven 
permisos d’obres en urbanitzacions amb dèficit, el que per ell, no és tenir previsió. Fer una 
previsió urbanísticament parlant és fer un P.O.U.M o un nou pla general, un ordenament per 
saber cap a on has de créixer i on has d’anar doncs, evidentment, es va créixer i es va haver 
de fer la segona escola i més tard l’institut, el que no és veure més enllà sinó anar fent. 
 
El Sr. Gibert diu que si alguna cosa han fet ben feta U.I.P.V. és millorar el municipi quan no era 
ni un municipi. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no l’està entenent, doncs ell no nega que fessin la segona escola i 
sempre els reconeixerà el que van fer ells, com el pavelló, van acabar l’urbanització de Can 
Serra, van fer la del Palà, però amb el que no està d’acord és amb que ho fessin amb una 
previsió. 
 
El Sr. Gibert li pregunta al Sr. Alcalde quina previsió han fet ells en els 4 anys que porten 
governant. 
 
El Sr. Alcalde respon que pensa que sí que l’han fet. 
 
El Sr. Gibert diu que, tal com ha dit el Sr. Boada, només fan que pegats i, per tan, no els pot 
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donar lliçons de previsió. 
 
El Sr. Boada demana la paraula per dir que ell ha estat alcalde durant molts anys però sap 
respectar a l’alcalde actual, mirant de no interrompre quan parla, abans es mossega la llengua 
per no intervenir, i per tant només li demana al Sr. Alcalde que ell faci el mateix. 
 
En relació al debat dels pressupostos diu que el que li hagués agradat és que parlessin també 
els regidors, tal com ho feien quan ell governava, cada regidor defensava i explicava les seves 
regidories, la feina de l’alcalde era més de moderador. 
 
El Sr. Alcalde li respon que intentarà respectar-li el torn de paraula, doncs és cert que a 
vegades té el costum de xafar la gent. 
 
 
Essent les vint-i-una hores i vint-i-vuit  minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada 
la sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva 
 
 
 EL PRESIDENT,     EL SECRETARI, 
 
 
 
Antoni Masana i Ubach                                                 Joan Amengual i Tomé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


