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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 27 
DE FEBRER DE 2020 
 
 
Vacarisses, 27 de febrer de 2020, essent les dinou hores i vuit minuts 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 30 DE 
GENER DE 2020. 

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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2.-  SOBREVINGUTS. 
 
          No n’hi ha. 
 
3.-  PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPO RATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE GENER DE 2020, I EL 3 , 10, i 17 DE FEBRER 
DE 2020. 

 
         Es dona compte de les actes de la junta de govern celebrades des de l’última sessió 

plenària ordinària, de les quals s’ha fet entrega de la minuta corresponent juntament amb 
la convocatòria plenària. 

 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 26/2020, de 24/01/2020, al 68/2020, de 
19/02/2020), (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, el 4/2020, de 4/02/2020), 
(Obres i Serveis, del 7/2020, de 5/02/2020, al 10/2020, de 11/02/2020), (Sanitat, Tinença 
Responsable i Benestar Animal, del 2/2020, de 3/02/2020, al 4/2020, de 12/02/2020), 
(Urbanisme, del 12/2020, de 27/01/2020, al 31/2020, de 19/02/2020), (Turisme, Comerç i 
Consum, l’1/2020, de 30/01/2020), (Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i 
Indústria, l’1/2020, de 30/01/2020, al 2/2020, de 17/02/2020), (Esports, de l’1/2020, de 
24/01/2020, al 5/2020, de 11/02/2020), (Educació, del 3/2020, de 3/02/2020, al 5/2020, 
de 10/02/2020), (Acció Social, del 7/2020, de 4/02/2020, al 15/2020, de 17/02/2020), 
(Mobilitat Territorial, el 2/2020, de 12/02/2020), (Participació Ciutadana i Transparència, 
de l’1/2020, de 3/02/2020, al 4/2020, de 6/02/2020), (Innovació, Comunicació i Eficiència 
Energètica, del 4/2020, de 10/02/2020, al 5/2020, de 12/02/2020), (Organització Interna, 
el 2/2020, de 27/01/2020), (Joventut, l’1/2020, de 3/02/2020), (Polítiques de Gènere, de 
l’1/2020, de 31/01/2020, al 3/2020, de 4/02/2020). 

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

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

BARCELONA, DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2020, EN  EL MARC DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”, PRORROGAT. 

 
Es dona compte de les subvencions sol·licitades:  
- Que per Decret del regidor d’Obres i Serveis núm. 8/2020, d e 6 de febrer de 2020,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a 
la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

ÀREA 
CORPORATIVA  

PROGRAMA  RECURS ACTUACIÓ  TIPOLOGIA DE 
RECURS 

Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Millora de les 
infraestructures urbanes 

de serveis municipals 

Plans directors de 
xarxes de serveis 

Pla director de la 
xarxa d'aigua 

Tècnic 
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- Que per Decret de la regidoria de Polítiques de Gènere núm.  2/2020, de 3 de febrer de 
2020, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 
de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos 
com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 

 

- Que per Decret de la regidoria d’Acció Social núm. 7/2020, de 4 de febrer de 2020,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a 
la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 

 
 
 
 
 
- Que per Decret de la regidoria d’Educació núm. 3/2020, de 3  de febrer de 2020,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a 
la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS TIPUS DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

Àrea Cohesió 
social , 
Ciutadania i 
Benestar  

Dones i LGTBI 

Finançament en 
l’àmbit de 
l’abordatge de les 
violències 
masclistes 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic 

Finançament en 
l’àmbit de 
l’abordatge de les 
violències 
masclistes 

 
12.600 

 
3.000 € 

Àrea Cohesió 
social , 
Ciutadania i 
Benestar 

Dones i LGTBI 
Suport a la 
implementació 
dels punts liles 

Recurs 
material 

Provisió de 
béns, equips 
i 
subministra
ments 

Suport a la 
implementació 
dels punts liles 

- - 

Àrea Cohesió 
social , 
Ciutadania i 
Benestar 

Dones i LDTBI 

Sensibilització 
envers les 
relacions 
igualitàries 

Recurs 
material 

Realització 
de serveis i 
activitats 

Sensibilització 
envers les 
relacions 
igualitàries 

- - 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS TIPUS DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

Àrea d’atenció a 
les persones  

Serveis bàsics 
d’atenció social 

Finançament de 
l’àmbit de 
benestar social 

Recurs 
econòmic 

Fons de 
prestació 
(distribució 
econòmica 
per ràtio) 

Finançament de 
l’àmbit de 
benestar social 

- - 

Àrea d’atenció a 
les persones  

Serveis bàsics 
d’atenció social 

Arranjaments 
d’habitatges 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic  

Serveis socials 
d’atenció 
domiciliaria 

6.300 € 6.300 € 
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- Que per Decret de la regidoria de Joventut núm. 1/2020, de 3 de febrer de 2020,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a 
la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 

 

ÀREA 
CORPORATIVA  

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS TIPUS DE 

RECURS ACTUACIÓ  PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT  

Àrea d’Educació, 
Esports i 
Joventut 

Oficina Pla Jove Finançament en 
l’àmbit de la joventut 

Recurs 
econòmic Jove empodera’t 21.138,57€ 6.000,00€ 

Àrea cohesió 
social, Ciutadana 

i Benestar 

Servei Suport de 
programes 

socials 

Plans i protocols 
locals de prevenció 

del consum de 
drogues i ús 

problemàtic de 
pantalles 

Recurs 
tècnic 

Suport a l’elaboració 
del pla local de 
prevenció de 
drogues i ús 

problemàtic de 
pantalles 

  

Àrea cohesió 
social, Ciutadana 

i Benestar 

Servei Suport de 
programes 

socials 

Actuacions de 
prevenció i detecció 

d’addiccions en 
adolescents i joves 

Recurs 
tècnic 

Capacitació tècnica 
a professionals 
municipals en 

matèria de 
drogodependències 

en adolescents i 
joves 

  

 
 
 
 
 
- Que per Decret de la regidoria de Participació Ciutadana i Transparència núm. 2/2020, 
de 3 de febrer de 2020,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de Serveis de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els 
següents recursos com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADOR
A/GERÈNCIA 

RECURS TIPUS DE 
RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 

AJUT 
SOL·LICITA

T 

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
Joventut 

Gerència de 
serveis 

d’Educació 

Finançament 
d’escoles 

municipals 

Recurs 
econòmic 

 
Finançament de 

l’escola municipal de 
música de Vacarisses 

229.096,06€ 75.000€ 

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
Joventut 

Gerència de 
serveis 

d’Educació 

Finançament 
d’escoles 

municipals 

Recurs 
econòmic 

 
Finançament Aula 

d’adults 
23.551,00€ 8.358,65€ 

Àrea d’acció 
climàtica 

Oficina tècnica 
d’Avaluació i 

Gestió 
Ambiental 

Adequació 
acústica de 

locals 

Recurs 
econòmic 

Millora de l'adequació 
acústica de les aules 
de l'edifici la Fàbrica 

Fase III 

27.343,21€ 10.000€ 
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- Que per Decret de l’Alcaldia núm. 36/2020, de 3 de febrer d e 2020, es va resoldre sol·licitar 
a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a la prestació dels 
serveis i la realització d’activitats. 
 

 
 
- Que per Decret de la regidoria de Promoció Econòmica, Desen volupament Agrari i 
Indústria núm. 1/2020, de 30 de gener de 2020,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a la prestació dels serveis i la 
realització d’activitats. 
 
 

 
 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA RECURS TIPUS DE 

RECURS 

 
ÀMBIT DE 

COOPERACIÓ ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

Cohesió Soc., 
Ciutadania i 

Benestar 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

 
Finançament 
en l’àmbit de la 
convivència, 
diversitat i 
drets civils 

 
Recurs 

econòmic 

 
Prestació de 

serveis públics 
i garantia de 

cohesió social 

Promoció de la 
convivència en 
l’espai públic i 
equipaments 
municipals 

24.000 € 18.000 € 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADOR
A/GERÈNCIA 

RECURS TIPUS DE 
RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea de 
Des.Econòmic, 

turisme i 
Comerç 

Oficina Tècnica 
de Turisme 

Promoció 
d’esdeveniments 

amb projecció 
turística 

Recurs 
Econòmic 

Festa de la Vaca 6.391,50€ 4.721,50€ 

Àrea de Cultura 

Oficina 
d’Estudis i 
Recursos 
Culturals 

Finançament de 
tallers i activitats 

formatives d’àmbit 
cultural 

Recurs 
Econòmic Curs de Gralla 3.296€ 1.670€ 

Àrea de Cultura 

Oficina 
d’Estudis i 
recursos 
Culturals 

Projectes culturals 
per a ens locals de 
menys de 50.000 

habitants 

Recurs 
Econòmic 

Mostra de música 
d’arrel tradicional 
- ENTREPARCS 

10.441,50€ 4.000€ 

Àrea d’Acció 
climàtica 

Oficina Tècnica 
de canvi 
climàtic i 

sostenibilitat 

Promoció de 
mesures per a 

l’eficiència 
energètica, l’estalvi i 

les energies 
renovables 

Recurs 
Tècnic 

Memòria tècnica 
valorada coberta 

fotovoltaica 
-------- -------- 

Àrea 
d’Infraestructure
s i Medi Natural 

Servei 
Equipaments i 

Espai 
Públic 

Estudis 
d’equipaments i 

espai públic 

Recurs 
Tècnic 

CEE Edifici El 
Castell de 
Vacarisses 

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

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA

/GERÈNCIA 
RECURS TIPUS DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic, 
Turisme i Comerç 

Polítiques de 
mercat de 

treball 

Plataforma 
Telemàtica 

Xaloc 
(PTX) 

Recurs 
tècnic 

Desenvolupamen
t i manteniment 

de sistemes 
d’informació i 

gestió 

Xaloc a 
Vacarisses 0 € 0 € 
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- Que per Decret de Participació Ciutadana i Transparència nú m. 1/2020, de 3 de febrer de 
2020, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 
de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos 
com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 

 
 
- Que per Decret del regidor de Medi Ambient i Responsabilita t amb l’entorn núm. 4/2020, 
de 4 de febrer de 2020,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de Serveis de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els 
següents recursos com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 

 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA 

 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
ÀMBIT DE 

COOPERACIÓ ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

Àrea de 
Presidència  

Servei d’Agenda 
2030 i 

Participació 

 
Finançament 
en l’àmbit de la 
participació 
ciutadana 

 
Recurs 

econòmic 

 
Prestació de 

serveis públics 
i garantia de 

cohesió social 

Pressupostos 
participatius 
2020-2021 

18.580 € 12.000 € 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/GE

RÈNCIA 
RECURS TIPUS DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció Municipal 
Incendis Forestals i 
Desenvolupament 

Agrari 

Prevenció 
d’incendis 

forestals a les 
urbanitzacions i 

nuclis de 
població 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic 

Treballs forestals 
d’obertura de la 
franja perimetral 

de La Coma 

9.908,67€ 8.917,81€ 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció Municipal 
Incendis Forestals i 
Desenvolupament 

Agrari 

Prevenció 
d’incendis 

forestals a les 
urbanitzacions i 

nuclis de 
població 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic 

Treballs forestals 
d’obertura de la 
franja perimetral 

de  La Creu 

6.196, 61€ 5.576,95€ 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció Municipal 
Incendis Forestals i 
Desenvolupament 

Agrari 

Prevenció 
d’incendis 

forestals a les 
urbanitzacions i 

nuclis de 
població 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic 

Treballs forestals 
d’obertura de la 
franja perimetral 
de  La Colònia 

Gall 

3.283,62€ 2.955,26€ 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció Municipal 
Incendis Forestals i 
Desenvolupament 

Agrari 

Prevenció 
d’incendis 

forestals a les 
urbanitzacions i 

nuclis de 
població 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic 

Treballs forestals 
d’obertura de la 
franja perimetral 
de La Farinera 

3.046,37€ 2.741,73€ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat 

Implantació de 
mesures de 

gestió 
sostenible, 
ambiental i 
econòmica 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic 

Adquisició 
d'elements per 
crear refugis 
climàtics pel 
foment de la 
biodiversitat 

8.476,00€ 3.270,00€ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció Ambiental 

Activitats de 
sensibilització i 

educació 
ambiental 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic 

Embolcalls 
reutilitzables i 

tallers de 
fabricació 

1.500,00€ 1.500,00€ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

 

Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 

neteja viària i a 
l’economia 

circular 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Estudi de les 
necessitats del 

servei de recollida 
de residus Porta a 

Porta 

- - 

Àrea 
Infraestructures i 
Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció Municipal 
Incendis Forestals i 
Desenvolupament 

Agrari 

Redacció de 
projectes 

executiu per a 
l’obertura i 

manteniment 
de la franja 
perimetral 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Redacció del 
projecte executiu 
per a l’obertura i 
manteniment de 

la franja 
perimetral del 

Nucli Urbà 

- - 

Àrea 
d’Infraestructures 
i Espais Naturals 

Oficina Tècnica de 
Planificació i 
Actuació en 

Infraestructures 

Camins 
municipals 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Camins 
municipals 

- - 
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- Que per Decret de la regidoria de Turisme, Comerç i Consum núm. 1/2020, de 30 de 
gener de 2020,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents 
recursos com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 

 
- Que per Decret de la regidoria de Participació Ciutadana i Transparència núm. 3/2020, 
de 3 de febrer de 2020,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de Serveis de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els 
següents recursos com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 

 
 
- Que per Decret de la regidoria de Sanitat, Tinença Responsa ble i Benestar Animal núm. 
2/2020, de 3 de febrer de 2020,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA

/GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS 
DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic, 
Turisme i Comerç 

Polítiques 
locals de 
turisme 

Creació i 
millora de 
productes 
turístics 

Recurs 
econòmic 

Prestació de 
serveis públics i 
garantia de la 
cohesió social 

El joc del Castell i la Vaca 
de Vacarisses 

3.000 € 3.000 € 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic, 
Turisme i Comerç 

Polítiques 
locals de 
turisme 

Execució de 
projectes 
singulars de 
senyalització 
turística 

Recurs 
econòmic 

Nova inversió per 
al foment de la 
diversificació 
econòmica 

Senyalització turística  a 
Vacarisses 10.829,50 € 9.829,50 € 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic, 
Turisme i Comerç 

Desenvolupam
ent del teixit 

comercial urbà 

Comerç, fires 
i mercats de 
venda no 
sedentària en 
municipis de 
menys de 
20.000 
habitants 

Recurs 
econòmic 

Prestació de 
serveis públics i 
garantia de la 
cohesió social Dinamització del comerç a 

Vacarisses 
8.500 € 6.800 €  

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic, 
Turisme i Comerç 

Estratègia del 
teixit comercial 

urbà, els 
mercats i les 
fires locals 

Estudis de 
comerç, 
mercats i fires 
locals 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, projectes i 

informes Estudi d’un mercat de venda 
no sedentària a Vacarisses 

6.000 € 4.500 € 

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic, 
Turisme i Comerç 

Estratègia del 
teixit comercial 

urbà, els 
mercats i les 
fires locals 

Gestió i 
consolidació 
de grups de 
treball i de 
debat en 
l’àmbit del 
comerç 

Recurs 
tècnic 

Prestació de 
serveis públics i 
garantia de la 
cohesió social Taula de comerç 0 € 0 €  

Àrea de 
desenvolupament 

econòmic, 
Turisme i Comerç 

Desenvolupam
ent de mercats 

i fires locals 

Servei de 
préstec de 
carpes 

Recurs 
material 

Provisió de bens , 
equips i 

subministraments Servei de préstec de carpes 
Fira de Nadal 0 € 0 € 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA RECURS TIPUS DE RECURS 

 
ÀMBIT DE 

COOPERACIÓ ACTUACIÓ 

Desenvolupament 
Econòmic, Turisme 

i Comerç 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 

 
Servei de 
préstec de 
carpes 

 
Recurs econòmic (provisió 

de béns, equips i 
subministraments) 

 
Prestació de serveis 
públics i garantia de 

cohesió social 

Espai d’artesans i 
entitats (Festa Major) 
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2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a la prestació dels serveis i la realització 
d’activitats. 
 

 
 
- Que per Decret de la regidoria d’Esports núm. 3/2020, de 3 de febrer de 2020,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a 
la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 

 
 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADOR
A/GERÈNCIA 

RECURS TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS 
ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea de 
Cohesió Social 

Ciutadana i 
Benestar 

Servei de Salut 
pública 

Vigilància i control 
d’establiments 

Alimentaris 

Recurs 
material 

Inspeccions 
de bars, 

restaurants, i 
petits 

comerços 
alimentaris 

Inspeccions Bars, 
restaurant i petit 

comerços 
alimentaris 

  

Àrea de 
Cohesió Social 

Ciutadana i 
Benestar 

Servei de Salut 
pública 

Promoció de la 
Salut 

Recurs 
econòmic 

Xerrades i 
tallers 

Xerrades i tallers 
sobre alcohol, 

drogues i 
sexualitat 

5.200 € 5.200 € 

Àrea de 
Cohesió Social 

Ciutadana i 
Benestar 

Servei de Salut 
pública 

Sanitat Ambiental Recurs 
econòmic 

Control 
Plagues 
urbanes, 

Legionel·la 

Contractació 
empresa,  control 

de plagues 
urbanes i 
legionel·la 

7.119,91 7119,91 

Àrea de 
Cohesió Social 

Ciutadana i 
Benestar 

Gerència de 
serveis de Salut 

Pública i Consum 

Animals de 
companyia 

Recurs 
econòmic 

Control 
d’animals 

abandonats 
via publica 

Contractació 
empresa per fer 

recollides 
d’animals 

abandonats 

28.000 € 1.000 € 

ÀREA 
CORPORATI

VA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS TIPUS DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT SOL·LICITAT  

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
joventut  

Oficina Activitats 
Esportives 

Esport 
Local: 
Activitats 
esportives 

Recurs 
material 

Activitats 
esportives 
itinerants Pump Track   

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
joventut  

Oficina Activitats 
Esportives 

Esport 
Local: 
Activitats 
esportives 

Recurs 
material 

Prestec de 
material 
esportiu Material de 

Prestec 
  

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
joventut  

Oficina Activitats 
Esportives 

Esport 
Local: 
Activitats 
esportives 

Recurs 
material 

Trofeus i 
medalles 

Trofeus i 
Medalles 

  

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
joventut 

Oficina 
equipaments 
esportius 

Esport 
Local: 
equipame
nts 
esportius 

Recurs 
economic 

Material 
inventariable 

Material fungible 1.900 € 1.900 € 

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
joventut 

Oficina Activitats 
Esportives 

Esport 
Local: 
Activitats 
esportives 

Recurs 
economic 

Dinamització 
de l’activitat 
fisica i 
esports 

Curses de la 
Campana i Festes 

Majors  
14.000 € 14.000 € 

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
joventut 

Oficina Activitats 
Esportives 

Esport 
Local: 
Activitats 
esportives 

Recurs 
economic 

Beques 
esportives 
per prevenir 
el risc 
d’exclusió 

Beques 
esportives 1.500 € 1.500 € 

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
joventut 

Oficina Activitats 
Esportives 

Esport 
Local: 
Activitats 
esportives 

Recurs 
tècnic 

Analisi de 
l’impacte en 
esdevenime
nts esportius 

Analisi de 
l’impacte 
economic 

  

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
joventut 

Oficina Activitats 
Esportives 

Esport 
Local: 
Activitats 
esportives 

Recurs 
tècnic 

Aprofitament 
turistic dels 
esdevenime
nts esportius 

Impacte turistic 
dels 

esdeveniments 
esportius 
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- Que per Decret de la regidoria de d’Innovació, Comunicació i Eficiència Energètica, 
núm. 5/2020, de 12 de febrer de 2020,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, 
en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a la prestació dels serveis i la realització 
d’activitats. 
 
 

 
 
 
- Que per Decret de la regidoria d’Urbanisme, núm. 20/2020, d e 12 de febrer de 2020,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2020 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos com a suport a 
la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Que per Decret del regidor de Mobilitat Territorial, núm. 2 /2020, de 12 de febrer de 2020,  
es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 
2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els següents recursos com a 
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA  

PROGRAMA  RECURS ACTUACIÓ  
TIPOLOGIA DE 

RECURS 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat 

Promoció de la 
mobilitat 

sostenible 

Pla de mobilitat 
del polígon 
industrial 

Tècnic 

 
 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADOR
A/GERÈNCIA 

RECURS TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE 

DE 
RECURS 

ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

Àrea Innov., 
Gov. Locals i 
Cohesió Ter. 

Direcció de 
Serveis de 
Tecnologies i 
Sistemes 
Corporatius 

Solucions 
d'administr
ació digital 

Econòmic Redacció 
de plans, 
projectes 
i 
informes 

Manteniment del 
programari de gestió 
d'expedients 
electrònics 

9.082,85 € 6.000 € 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS TIPUS DE 

RECURS 

 
CLASSE 

DE 
RECURS 

ACTUACIÓ 

Àrea 
d’Infraestructures 
i Espais Naturals 

Servei 
d’urbanisme 

Estratègies i 
instruments 

urbanístics per a 
urbanitzacions 
amb dèficits 

 
Recurs 
tècnic 

Redacció 
de plans, 
projectes i 
informes 

Redacció d’estudi tècnic de caràcter 
sectorial en les urbanitzacions “La 

Farinera”, “El Pou Gran”, “Ca l’Oliva”, i 
“El Fresno” 

Àrea 
d’Infraestructures 
i Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
de Planificació i 

Actuació en 
Infraestructures 

 
 

Camins 
municipals 

 
 

Recurs 
tècnic 

Redacció 
de plans, 
projectes i 
informes 

Inventari municipal de camins  
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- Que per Decret de la regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, núm. 4/2020, 
de 6 de febrer de 2020,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de Serveis de l’any 2020 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”Prorrogat, els 
següents recursos com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats. 
 

 
 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Intervé el Sr. Alcalde, qui cedeix la paraula a la Sra. Carbó per tal que llegeixi el manifest del 8 
de març, Dia Internacional de les Dones. 
 
La Sra. Carbó fa la lectura del manifest: 
 
8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES  

De nou, el 8 de Març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data 
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent 
evidents les desigualtats de gènere, així com a la lluita de dones i homes en quant a 
l’erradicació del masclisme i el sexisme, la batalla per la igualtat d’oportunitats o la participació 
de les dones en l’àmbit laboral i, per tant, el dret a la independència econòmica. Una 
reivindicació que ens serveix per fer palès que el feminisme és una eina de totes i tots per 
caminar cap una societat igualitària i que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies 
de l’any i a totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 

Des de i l’Ajuntament de Vacarisses treballem dia a dia per garantir que els drets de les dones, 
siguin plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància. 

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan 
presents i són determinants. Les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones són cada 
cop més evidents. Les dones pateixen una major precarietat laboral la qual cosa es tradueix en 
una feminització de la pobresa i un atemptat contra la independència personal d’aquestes. 
Segons l’informe Europeu Global Gender Gap Report 2020, l’Estat Espanyol només té un 20% 
de dones al capdavant de les direccions de les empreses. Això contrasta amb les xifres a 
l’àmbit educatiu, on les dones representen la majoria de les llicenciades i en canvi els càrrecs 
de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El 
sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’han trencat i segueixen limitant les 
possibilitats de realització de les dones. 

Segons l’últim informe de govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 23,4% a 
Catalunya. Mentre que al País Valencià i a les Illes suposa un 25,5% i un 16,33%, 
respectivament. Considerem que és un tema fonamental sobre el qual hem de dirigir la nostra 
acció política. 

Des de l’equip de govern treballem per impulsar la corresponsabilitat entre dones i homes. 
Tenim el compromís de tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i 
familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació en 

ÀREA 
CORPORATIV

A 

UNITAT 
PRESTADORA RECURS TIPUS DE 

RECURS 

 
ÀMBIT DE 

COOPERACIÓ ACTUACIÓ 

Àrea Cohesió 
Social, 

Ciutadana i 
Benestar 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

 
Implementació de 
mesures alternatives 
a la sanció 
econòmica (MASE) 

 
Recurs 
tècnic 

 
Prestació de 

serveis públics i 
garantia de 

cohesió social 

Revisió ordenança de 
convivència ciutadana, 

Via pública i Medi 
Ambient 
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igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els permisos de 
maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, continuarem 
treballant per implantar al nostre país uns horaris més racionals. 

Cal seguir reivindicant el dret com a dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat 
lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves puguin exercir aquest dret lliurement. 

Els darrers mesos hem seguit amb preocupació el tractament judicial, polític i mediàtic de 
casos de violacions que posen de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. 
També hem denunciat públicament els casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum 
pública i continuarem treballant per prevenir els casos d’assetjament i /o violació, per reparar 
les víctimes i castigar-ne els autors. 

També estarem vigilants amb aquelles campanyes publicitàries que discriminen per raó de 
sexe i que utilitzen el cos de les dones com a reclam. Perquè la cosificació és una altra forma 
de masclisme i les dones no som objectes. 

Per un altre costat, volem posar sobre la taula la interseccionalitat que abasta el col·lectiu de 
dones, ja que entenem que una dona blanca, de classe mitjana i heterosexual, no pateix la 
mateixa discriminació que una dona homosexual o que una dona racialitzada, i diferent també a 
la que s’exerceix sobre una dona trans. I pretenem treballar pels drets de totes i cadascuna 
d’aquestes persones, subjectes de dret i no objectes de discriminacions. 

El compromís del nostre grup polític en aquest ajuntament per a la igualtat de gènere l'hem 
plasmat en uns pressupostos on s’ha augmentat les partides destinades a treballar aquestes 
qüestions, com els Punts liles, una diagnosi en termes de gènere en l’àmbit d’oci nocturn, 
diferents exposicions, xerrades i tallers que tracten de visibilitzar qüestions com la sexualitat, 
les diferents identitats de gènere i orientacions sexuals, entre d’altres coses. Per un altre 
costat, també lluitem per a que la representació de les dones en les institucions catalans vagi 
creixent amb el pas dels anys per arribar a la paritat de gènere, per aquest motiu en les 
últimes eleccions es va adoptar una tipologia de llista electoral cremallera. 
 

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir 
contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana i Vacarisses 
una República i un poble Feminista de dones i homes lliures. Per aquest motiu, us convidem a 
totes i tots el mateix diumenge 8 de març a la Caminada de la dona, per reivindicar la nostra 
lluita i fer-la créixer cada cop més. 
 
Dones lliures i amb tots els drets! 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, seguint amb els informes de presidència ,dona les dades de 
l’atur dient que ha pujat en 9 persones durant el mes de gener i es situa en un 10,07 %. 
Per altra banda informa que de la Xarxa de Catàleg s’han demanat 53 accions, de les quals 28 
son recursos econòmics , amb una dotació de 500.000 €. 
També informa de que la setmana vinent finalitzaran les obres d’ampliació del CAP i 
començaran les del pàrquing,  i que s’ha licitat la  caldera de biomassa pel pavelló. 
Comenta també la notícia que ha sortit aquests dies de que Vacarisses està entre els 37 
municipis que rebran una subvenció del fons  FEDER i la Diputació per instal·lar  entre 30 i 35 
plaques fotovoltaiques a la Fàbrica, que reduiran un 40% el consum energètic. 
 
Per acabar informa de que avui es commemora el 44è aniversari de la proclamació de la RASD 
la República Àrab Saharaui Democràtica, a la que volen donar tot el seu suport. 
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5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui pregunta si tenen previst fer l’estudi que es va aprovar per 
instal·lar una zona per a la pràctica de la Calistenia a Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, que en parlaran i sobretot el que han de trobar és la ubicació.  
 
Intervé la Sra. Fuster qui pregunta si tenen ja alguna previsió sobre la convocatòria de la 
Comissió de Seguiment de l’Abocador. 
Per altra banda demana informació sobre l’arrendament del restaurant que hi havia al Mimó.  
 
La Sra. Fuster comenta que han vist que s’estan acabant les obres de l’estació de la RENFE i 
pregunta quina previsió  tenen sobre l’aparcament de l’estació mateix. Afegeix que a la mateixa 
sortida de l’estació hi ha un mirall d’aquests de seguretat que està trencat des de fa molt temps 
i, atès que està a una cruïlla perillosa, demana que el canviïn.  
 
També pregunta per la resposta a les al·legacions sobre l’urbanització de La Creu, si s’han fet 
o per quan es preveuen. Igualment pregunta per l’estudi del Ventaiol, si tenen intenció de fer o 
estant fent alguna cosa.  
 
En relació a l’arranjament de carrers pendents, diu que fa temps que els van dir que es farien 
mitjançant el conveni que tenen amb una empresa, però encara no han començat. 
 
Per acabar diu que algun propietari de La Coma s’ha posat en contacte amb ells doncs, 
després de vàries instàncies presentades des de l’any 2018 ,encara no han obtingut resposta 
en relació a unes obres que es van fer per part de l’ajuntament en un terreny privat. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a la comissió de seguiment de l’abocador, diu que 
ja en l’anterior ple va dir que es convocaria un cop s’hagués reunit amb tots les parts 
implicades. Explica que s’han reunit amb el Sr. Josep Maria Tost, de l’Agència, amb el Sr. 
Grinyó del Grup Hera i la setmana que ve ho faran amb el president del Consorci  Nil López i, 
un cop fetes aquestes reunions , convocaran la comissió de seguiment, doncs hi ha propostes 
que els volen fer arribar. 
 
Pel que fa a l’arrendament del Mimó diu que segueixen esperant a que l’arrendatari retiri el que 
té allà dins i que li han posat un termini per fer-ho. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a les obres de la Renfe, explica que la setmana vinent tenen 
una trobada amb el cap d’obres per parlar de la zona d’aparcament, doncs el compromís va ser 
que la zona quedaria pavimentada un cop acabades les obres.  
Pel que fa al mirall diu que ja han demanat que es canviï i, si no s’ha fet a hores d’ara, ho faran 
un dia d’aquests. 
En relació a la resposta a les al·legacions de La Creu, tal com els varen informar, els van 
retornar de Diputació els projectes d’urbanització i reparcel·lació i ,posteriorment , totes les 
al·legacions que s’havien de respondre als veïns, i ara els equips d’arquitectes que han fet els 
projectes de reparcel·lació i urbanització estan acabant les respostes per fer-les arribar als 
veïns. 
Pel que fa a l’estudi del Ventaiol explica que s’ha fet la contractació per tal que es facin i es 
preparin els plecs del projecte d’urbanització i reparcel·lació, i que esperen que estigui enllestit 
en un parell de mesos. 
De l’arranjament pendent dels carrers del Ventaiol diu que s’ha arreglat algun carrer posant-hi 
terra, però properament s’asfaltaran 4 carrers, el Rialp, el Besós, el Sallent i el Terri. 
 
En relació a La Coma, el Sr. Alcalde explica que s’hauria d’haver fet l’expropiació quan es va 
fer el projecte de La Coma, i ara van sortir coses...Informa que es van reunir amb l’associació 
de veïns i els van preguntar perquè la connexió del carrer Salvia i Ginebrer cap a l’altra banda 
de La Coma no es va fer en el seu dia, i ara es troben que els veïns ho reclamen amb raó, i ells 



 13 

ara han d’estudiar com ho han de fer. Explica que també en aquesta reunió amb els veïns els 
van demanar que el carrer Menta sigui només d’una sola direcció i, després de l’estudi que està 
fent la Policia, faran el canvi si així es valora. A més van tractar altres temes com miralls i 
ressalts, que s’aniran resolvent. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui ,davant la preocupació de Veïns per Vacarisses per la roca, 
han mirat el geotècnic i, al veure les conclusions, volen preguntar quines actuacions proposa 
l’ajuntament i ,si en el cas que el propietari no respongui, quines mesures es prendrien.  
També demana si podrien fer alguna actuació al passeig de la Torre direcció cap als Caus. 
 
El Sr. Casas informa que fa unes setmanes van demanar un pressupost per poder fer una 
actuació que contemplava diferents zones d’aparcament per quan es troben dos vehicles de 
cara. Explica que també havien pensat en posar-hi un semàfor, però és més car, per la 
distància i la seguretat. 
En relació a la roca del carrer del Ginebrer, respon que el que han de fer és eliminar el tram de 
roca que és perillós però, tal com diu l’informe, no és una cosa imminent i ,per tant ,ho faran 
tant aviat tinguin pressupostos. 
Pel que fa a l’expropiació explica que van parlar amb els propietaris afectats i estan esperant 
una resposta. Segueix dient que qui es farà càrrec de la roca és l’ajuntament, perquè la zona 
està afectada. 
 
El Sr. alcalde afegeix que, tot i que la roca està en propietat privada, aquell terreny s’hauria 
d’haver expropiat per fer un vial, però no es va fer i, per tant, l’ajuntament és responsable. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que li hagués agradat tenir una còpia del manifest. 
 
El Sr. Alcalde demana disculpes per no haver-los fet arribar una còpia. 
 
En relació als camions de les escombraries, el Sr. Serna diu que quan van circulant van 
perdent les escombraries que han recollit i, per tant, haurien de buscar una solució per a que 
això no passés. 
També diu que volia preguntar pels carrers del Ventaiol, però com que ja ho ha fet abans la 
regidora, només demana que es faci el més aviat possible.  
Per altra banda diu que al Ventaiol hi ha moltes queixes pels porcs senglars ,que sembla ser 
que últimament n’hi ha molts.   
També informa que al carrer que es va fer quan es va tallar el carrer Venècia hi ha un senyal 
de contra direcció que fa mesos que està al terra i demana que s’arregli. 
En relació a les al·legacions de La Creu diu que creuen que la cosa s’està allargant massa, i 
que no saben de qui és la culpa, però semblava que estigués a punt de començar, però no és 
així. 
 
El Sr. Alcalde respon que té tota la raó. 
 
Per altra banda el Sr. Serna pregunta si tenen previst treure una normativa municipal per l’ús 
dels patinets elèctrics, doncs la seva dona va topar amb el mur de la plaça Joan Bayà per culpa 
d’un patinet, però el nen va marxar. Afegeix que van amunt i avall per tot arreu i és impossible 
de controlar, per tant l’ajuntament hi hauria de posar mà, igual que amb les motocicletes ,doncs 
ara n’hi ha moltes i algunes que van sense llum. 
 
Segueix la seva intervenció dient que volen condemnar el vandalisme que hi ha actualment a 
Vacarisses, doncs consideren que està passant del que es pot considerar tolerable i, per tant, 
cal endurir la normativa. 
 
El Sr. Serna torna a demanar que es netegi la carretera d’Olesa. També diu que a la carretera 
dels Caus, des del temporal hi ha molts arbres caiguts, i n’hi ha un en concret que està sobre la 
instal·lació telefònica i hi ha el risc de que caigui a la carretera i creuen que ja s’hauria de 
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treure. 
 
Per acabar diu que ja va comentar en un altre ple que a Torreblanca II s’estan enfonsant alguns 
registres del clavegueram i que s’hauria d’actuar abans de que sigui més difícil fer-ho.  
 
Pren la paraula el Sr. alcalde qui li respon que prenen nota de tots els precs que ha fet. 
 
El Sr. Serna afegeix que el Sr. Alcalde té raó quan diu que la parcel·la del carrer Ginebrer 
s’hauria d’haver expropiat ,però també li recorda que durant les obres de Torreblanca II hi van 
haver moltes expropiacions que s’havien sobrevalorat, i quan van entrar ells a governar es van 
tornar a valorar i l’ajuntament va guanyar molts diners. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell desconeixia això del carrer del Ginebrer, però segons el projecte 
s’hauria d’haver expropiat i fet un vial, igual que altres vials que sortien al projecte però no es 
van fer.  
 
El Sr. Boada diu que això no és així. 
 
El Sr. Serna demana al Sr. Alcalde que li digui que ha entès el que li ha dit de les expropiacions 
de Torreblanca II, és a dir, que igual que ells es van trobar amb allò, ara ell s’ha trobat amb 
aquesta expropiació i, per tant, s’ha de fer. 
 
El Sr. Alcalde respon que com a ajuntament assumeixen el que han fet els anteriors governs, 
estigui bé o malament, i a més han de donar resposta al que està passant en aquests moments 
i, com ha dit el Sr. Casas, s’ha fet un estudi geotècnic de la pedra i el que s’ha de fer és treure-
la. 
 
Intervé el Sr. Casas qui ,en relació a la carretera d’Olesa, diu que ja va comentar a les 
comissions informatives que té una reunió programada amb el diputat de carreteres per parlar-
ne, per trobar una solució tots plegats. 
En relació a l’arbre de la carretera dels Caus, diu que han fet les gestions pertinents per tal que 
la Diputació de Barcelona el retiri.  
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, en relació al vandalisme, diu que està molt d’acord amb el que ha dit 
el Sr. Serna, i afegeix que la Policia sap perfectament el que ha de fer,  i precisament per això 
han demanat pel Catàleg una Taula de Convivència i Civisme, perquè el problema que tenen 
no és de joves, sinó de civisme, es tracta només d’ una part dels joves. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui , en relació al projecte de La Coma,  diu que es va demanar 
autorització a tothom i no es va fer cap expropiació perquè els veïns van deixar passar les 
canonades i no va afectar a ningú. 
 
El Sr. Alcalde li diu que es refereix als vials. 
 
El Sr. Boada diu que els vials no sortien al projecte i per això no es van fer. A més,  després del 
canvi de govern tampoc es va fer, doncs si es volia fer s’havia de fer un projecte, les 
expropiacions, arribar a acords... 
 
El Sr. Alcalde diu que al projecte que es va enviar a la Generalitat si que surten els vials. 
 
El Sr. Boada diu que una cosa és el planejament i l’altra les obres d’urbanització. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquests vials s’haurien d’haver fet per seguretat, i que ell no hi volia 
entrar, però els van treure per abaratir l’obra. 
 
El Sr. Boada diu que si els veïns els ho haguessin dit ho haguessin tirat endavant i no donarien 
les culpes al Sr. Canongia. Per tant, si ara es vol fer,  només s’ha de fer el projecte, fer les 
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valoracions i fer-ho.  
 
El Sr. Boada pregunta quina quantitat ha dit que s’ha sol·licitat de subvencions pel Catàleg. 
 
El Sr. Alcalde diu que el pressupost és de 510.000 € ,però l’ajut sol·licitat és de 234.000 €. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que en tots els anys que porten a l’ajuntament és la primera vegada 
que no hi ha cap tema en l’ordre del dia, i suposa que en part deu ser perquè tot s’aprova per 
decret i Juntes de Govern, i per tant els hauran d’acabar donant la raó de que no cal celebrar el 
ple mensualment. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi ha un punt, l’aprovació de l’acta anterior , i només això ja justifica 
el ple. 
 
El Sr. Gibert diu que ell es refereix a punts decisoris d’acord.  
 
El Sr. Alcalde diu que ,com ja saben , el que va a ple no ho determinen ells. 
 
El Sr. Gibert diu que de tota manera hi ha coses que es podrien passar, com per exemple el 
Catàleg de Subvencions, tal com feien ells, doncs creuen que és un tema prou important 
perquè se’n parli i es faci un debat, encara que només se’n doni compte. 
 
El Sr. Alcalde diu que un dels motius del ple mensual és pels veïns, no només per l’oposició, 
doncs l’exercici d’informar els veïns cada mes creuen que es bo. 
 
El Sr. Gibert diu que això seria així sempre i quan els plens tinguessin un cert contingut, sinó 
només queden els precs i preguntes i, si no n’hi ha , s’acaba el ple. 
 
Per altra banda el Sr. Gibert diu que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Serna del manifest. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ha demanat disculpes, que ha estat un descuit.  
 
El Sr. Gibert diu que els ha semblat que la regidora més que llegir un manifest ha fet un miting, 
doncs han estat parlant molt concretament d’actuacions de l’ajuntament, cosa que no toca en 
un manifest. 
 
També diu que després del temporal, el camí de la font de la Guinardeu ha quedat tallat per un 
arbre, per tant demana que l’ajuntament faci alguna actuació per tal que els veïns que 
passejaven per allà ho puguin tornar a fer.  
 
Per altra banda diu que han vist que hi ha diferents municipis que han demanat ajuts pels 
danys del temporal Glòria,  volen saber si l’ajuntament de Vacarisses ha demanat ajut i quin 
cost han suposat els danys provocats aquí. 
 
El Sr. Alcalde respon que encara estan fent la valoració econòmica, doncs hi ha actuacions en 
molts camins que encara s’estan avaluant i fent pressupostos, i quan ho tinguin fet ja els 
informaran. 
 
El Sr. Gibert comenta que igual que han dit la resta de partits ells també creuen que s’ha de fer 
alguna cosa ja als carrers del Ventaiol i La Creu que estan en mot mal estat. En referència a 
l’inici de les obres de La Creu també diu que està tardant molt. 
 
Pel que fa a l’àrea d’emergència de Can Serra, diu que no fa massa temps que hi havia el pany 
espatllat. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja està arreglat.  
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En relació al fressat del carrer Major, diu que els sembla que no està gaire ben fet, doncs s’han 
gastat diners però els cotxes seguiran relliscant , i a més és horrible. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el que han fet és pràctic i és el que buscaven.  
 
Per acabar, el Sr. Gibert comenta que el pas elevat de baixada de l’avinguda Muriel Casals és 
massa elevat, hi ha cotxes que hi toquen, i a més no s’ha senyalitzat, el que suposa un perill. 
Demanen que es faci més racional, com el que hi ha de pujada. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta si ja tenen aigua del nou pou. 
 
El Sr. Casas respon que en breu vindrà Endesa a fer la connexió.  
 
El Sr. Boada diu que si ho hagués fet alguna altra empresa d’aquestes autoritzades per Endesa 
no haguessin tardat un any.  

 
 

Essent les 20’00 hores 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 

 
 
 
 


