
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 26 
D’ABRIL DE 2011  

 
 

Vacarisses, 26 d’abril de 2011, essent les vint hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l’efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell Plenari 
Municipal, a la sala de l’ Ajuntament destinada a l’efecte, amb l’objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l’ordre del dia. 
 
Presideix: 
                                                                  
L’alcalde: Carles Canongia i Gerona 
 
Regidors/es: 
 
1ª  tinent d'alcalde:  Laura Sànchez i López 
2n tinent d'alcalde:                         Antoni Masana i Ubach 
3ª  tinent d’alcalde: Maite Romàn i Alonso 
Mariana Ríos López 
Víctor Suáñez i Aisa 
Meritxell Ricart i Miró 
Josep M Gibert i Castellet 
Anna Singla i Sangrà 
Salvador Martín i Martín 
Sergi Juzgado i Casas 
Pilar Valdelvira i Barahona 
Josep M Córcoles i Pàmies   
 
Assistits pel  secretari Josep Lluís Llavata i Ferrer 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 CE LEBRADA EL DIA 31 DE 
MARÇ DE 2011. 

L’acta fou aprovada per unanimitat. 
 

 

1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA  D’IMATGE, INFORMACIÓ  I COMUNICACIÓ, 
D’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACI Ó A  SUBSCRIURE 
ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I L’AJUNTAMENT DE VACARI SSES, PER A LA 
INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA PLATAFORMA  MIRAT V. 

 
Sense debat es passà a votació, essent la proposta aprovada per unanimitat.  
 



“L’Ajuntament de Vacarisses és membre del Consorci Localret, creat pels ajuntaments de 
Catalunya, el qual té per objectiu el desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de 
les tecnologies de la informació i de la comunicació en els municipis catalans. 
 
El Consorci Localret ha creat el servei anomenat plataforma MIRATV amb l’objectiu de facilitar 
a tots els seus membres una eina que els permeti crear espais de difusió audiovisual entre els 
seus ciutadans. 
 
L’Ajuntament de Vacarisses està interessat en prendre part d’aquesta Plataforma per poder 
crear un espai propi de difusió audiovisual. 
 
Atès que a l’efecte ha estat redactada la minuta de Conveni de col·laboració i coordinació, per a 
incorporar l’Ajuntament de Vacarisses a la Plataforma, d’acord amb les normes i principis 
reguladors de la mateixa, especialment les condicions generals d’ús en vigor que queden 
unides com a Annex 1. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 11 d’abril 
de 2011, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar la minuta de Conveni de Col·laboració a subscriure entre el Consorci 

LOCALRET i l’Ajuntament de Vacarisses,  el qual té per objecte establir els termes 
de col.laboració i coordinació entre les parts, per a incorporar l’Ajuntament de 
Vacarisses a la Plataforma MIRATV, com a eina que ens permetrà crear un espai 
propi de difusió audiovisual entre els vilatans. 

 
SEGON.-  Designar el senyor Joan Flotats i Purcalla, com a personal al servei d’aquest 

Ajuntament, com a persona encarregada d’exercir les tasques de gestió i control de 
la plataforma.  

 
TERCER.-  Comunicar el present acord al Consorci Localret.” 
 

 

1.3.-  RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA  DE LA PROPOSTA DE LA 
REGIDORA  D’IMATGE, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, D’APR OVACIÓ DE LA MINUTA 
DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A  SUBSCRIURE ENTRE L’A JUNTAMENT DE 
VACARISSES I LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBE RTA, LLIURE I NEUTRAL 
GUIFI.NET 

Exposat l’assumpte, per unanimitat es ratifica la inclusió a l’ordre del dia de la proposta.  
 
“S’ha inclòs a l’ordre del dia la proposta que es sotmet al Ple de la Corporació, sense que hagi 
estat prèviament dictaminada per la corresponent Comissió Informativa. En virtut del que 
disposa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el Ple de la Corporació n’ha de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia.” 
 
 
 
1.4.- PROPOSTA DE LA REGIDORA  D’IMATGE, INFORMACIÓ  I COMUNICACIÓ, 
D’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACI Ó A  SUBSCRIURE 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES I LA FUNDACIÓ PRIV ADA PER A LA XARXA 
OBERTA, LLIURE I NEUTRAL GUIFI.NET 
 
Sense debat, fou aprovada la proposta per unanimitat dels regidors assistents.  
 



 
“L’Ajuntament de Vacarisses, amb la voluntat d’impulsar l’accés als avantatges de la societat 
de la informació i les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutadania, està 
interessat en participar del projecte Guifi.net. 
 
Aquest projecte és endegat per la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE 
I NEUTRAL, GUIFI.NET,  inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, 
classificada com a fundació benèfica de tipus cultural, constituïda amb l’objecte de ser una 
plataforma de col·laboració d’innovació, recerca i desenvolupament, amb finalitats d’interès 
general, d’entre les quals hi ha el de promoure i fomentar el desenvolupament de les xarxes i 
les infraestructures obertes d’informació i comunicació, amb vocació universal. 
 
Atès que amb l’ànim d’establir un marc de col·laboració  ha estat redactada la corresponent 
minuta de Conveni . 
 
Atès que guifi.net necessita disposar d’espais per a instal·lar-hi i posar-hi en marxa una xarxa 
de telecomunicacions amb caràcter de xarxa oberta, lliure i neutral. 
 
Vist que a  l’empara de l’article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals,  l’ús privatiu que no comporta la transformació o la 
modificació del domini públic resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal 
que origina una situació de possessió en precari essencialment revocable per raons d’interès 
públic, essent l’alcalde l’òrgan competent per a l’atorgament de llicència, de conformitat amb 
l’establert a l’article 60 de l’esmentat reglament.  
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
PRIMER.-  Aprovar la minuta de Conveni de Col.laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Vacarisses i la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I 
NEUTRAL, GUIFI.NET,  inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el núm. 2550,  el qual té per objecte establir els termes de 
col.laboració entre les parts, per tal de poder participar del projecte guifi.net.  

 
SEGON.-  Adquirir el compromís de posar a disposició de l’esmentada Fundació els espais de 

domini públic adients per a la instal.lació del sistema que pertoqui per a la prestació 
del servei,  previ atorgament de la llicència corresponent per a l’ús privatiu del 
domini públic que s’hi destini. 

 
TERCER.-  Comunicar el present acord FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, 

LLIURE I NEUTRAL, GUIFI.NET.” 
 
 
 
1.5.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA DE DECLARACIÓ  DE BÉNS CULTURALS 
D’INTERÈS LOCAL (BCIL).                                                                                                                                     
 
Exposada pel regidor Sr. Antoni Masana la proposta a la Corporació, fou aprovada per 
unanimitat dels regidors assistents.  
 
“El Ple d’aquest Ajuntament,  amb l’interès d’inventariar el patrimoni cultural i facilitar la seva 
gestió, conservació i manteniment, la seva difusió als ciutadans, i la presa de decisions en el 
planejament urbanístic, entre d’altres,  en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2009 
va aprovar el Conveni específic de col·laboració a subscriure amb la Diputació de Barcelona, 



per a la realització i manteniment del Mapa de patrimoni cultural local del terme municipal de 
Vacarisses.  
 
En data novembre de 2010 la Diputació de Barcelona lliura el Mapa de patrimoni cultural de 
Vacarisses. 
 
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (LPCC) té per objecte la 
protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació i la difusió i foment del patrimoni cultural 
català. 
 
El patrimoni cultural català és integrat per tots el béns mobles o immobles relacionats amb la 
història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, 
paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una 
defensa especials, de manera que puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos 
en les millors condicions a les generacions futures. 
 
Segons la LPCC dins de l'inventari hi tenen cabuda  tres categories de protecció , d’entre les 
quals hi ha els béns catalogats o els béns culturals d’interès local (BCIL). 
 
L’article 17 de la LPCC conté el règim per a la catalogació dels béns immobles, establint que 
s’efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d’interès local, essent el Ple de 
l’Ajuntament l’òrgan competent, declaració que es durà a terme amb la tramitació prèvia de 
l’expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l’informe favorable d’un tècnic 
en patrimoni cultural. 

Tanmateix aquest precepte preveu que l’acord de declaració ha d’ésser comunicar al 
Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català. 

Atès que per l’Alcaldia núm. 78/2011, de 28 de febrer, es va iniciar l’expedient administratiu, per 
a declarar béns culturals d’interès local els següents béns: 
 

Nº Localització  Coordenades U.T.M. Ref. Cadastral 

3 Esglesia de Sant Pere x.409905 y.4606930 Sòl urbà - 9868304 

4 El Pou del carrer del Pou x.409892 y.4606992 Sòl urbà - 9869501 

5 Molí de Can Códol x.409175 y.4608351 Sòl rústec - Pol. 15, Parc. 8, Sub. G 

6 Pou de Glaç 1 x.413418 y.4609242 Sòl rústec - Pol. 2, Parc. 2, Sub. A 

7 Pou de Glaç 2 x.414437 y.4609906 Sòl rústec - Pol. 2, Parc. 3, Sub. F 

8 Casa Vella de l'Obac x.413189 y.4609064 Sòl rústec - Pol. 2, Parc. 4, Sub. H 

9 Barraca de vinya 1 x. 409068 y.4605568 Pol. 20, sub. 62a 

10 Barraca de vinya 2 x. 408879 y. 604507 Pol 9, sub 3a 

11 Barraca de vinya 3 x. 408924 y. 604472 Pol. 9 sub 3a 

12 Barraca de vinya 4 x. 408540 y. 604556 Pol. 9 sub 15 

13 Barraca de vinya 5 x. 408616 y. 604586 Pol. 19 sub. 16 f.  



14 Barraca de vinya 6 x. 409166 y. 604881 Pol. 20 sub 59l 

15 Barraca de vinya 7 x. 408499 y. 605603  Pol. 20 sub 59l 
 
 
Atès que en compliment de l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya s’ha atorgat un tràmit d’audiència 
als interessats,  i tenen aquesta condició els titulars dels béns a declarar BCIL, segons dades 
del Llibre de cèdules de propietat del Cadastre de Rústica i la base de dades del Centre de 
Gestió Cadastral,  per tal que poguessin examinar l’expedient i formular en el termini de 10 dies 
hàbils les al.legacions que consideressin oportunes. 
 
Atès que a hores d’ara ha resultat infructuosa la notificació  a qui  consta al Cadastre com a 
titular de la barraca de vinya 7. 
 
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència sense que hagi estat presentada cap 
al.legació. 
 
Vistos els informes tècnics favorables emesos per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona ,en compliment de l’article 17.2  de la LPCC. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
11 d’abril de 2011 va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent: 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Declarar els següents béns immobles com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL),  

en ares de garantir-ne la seva protecció i preservació en el futur. 
 

Nº Localització  Coordenades U.T.M. Ref. Cadastral Propietari 

3 Església de Sant Pere x.409905 y.4606930 Sòl urbà - 9868304 Bisbat de Vic 

4 
El Pou del carrer del 

Pou x.409892 y.4606992 Sòl urbà - 9869501 Ajuntament 

5 Molí de Can Còdol x.409175 y.4608351 
Sòl rústec - Pol. 15, Parc. 

8, Sub. G 
Antoni Viñas Fontanals, Susanna 
Viñas,Rosa M Viñas i Virginia Viñas 

6 Pou de Glaç 1 x.413418 y.4609242 
Sòl rústec - Pol. 2, Parc. 

2, Sub. A Diputació de Barcelona 

7 Pou de Glaç 2 x.414437 y.4609906 
Sòl rústec - Pol. 2, Parc. 

3, Sub. F Diputació de Barcelona 

8 Casa Vella de l'Obac x.413189 y.4609064 
Sòl rústec - Pol. 2, Parc. 

4, Sub. H Diputació de Barcelona 

9 Barraca de vinya 1 x. 409068 y.4605568 Pol. 20, sub. 62a Fincas del Vallès Egarense, S.A. 

10 Barraca de vinya 2 x. 408879 y. 4604507 Pol 9, sub 3a 
Montserrat de Ciurana Torrella i Maria 
de Culell de Ciurana Torrella 

11 Barraca de vinya 3 x. 408924 y. 4604472 Pol. 9 sub 3a 
Montserrat de Ciurana Torrella i Maria 
de Culell de Ciurana Torrella 

12 Barraca de vinya 4 x. 408540 y. 4604556 Pol. 9 sub 15 Fincas del Vallès Egarense, S.A. 

13 Barraca de vinya 5 x. 408616 y. 4604586 Pol. 19 sub. 16 f.  
Montserrat de Ciurana Torrella i Maria 
de Culell de Ciurana Torrella 

14 Barraca de vinya 6 x. 409166 y. 4604881 Pol. 20 sub 59l 
Montserrat de Ciurana Torrella i Maria 
de Culell de Ciurana Torrella 



SEGON.-  Comunicar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en faci la inscripció en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català. 

 
TERCER.-  Comunicar el present acord als interessats.” 
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
 
3.1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELE BRADES PER LA  JUNTA 
DE GOVERN LOCAL ELS DIES  28 DE MARÇ DE 2011 i 4 AB RIL DE 2011. 
 
 
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA C ELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 75/2011, del 25/03 , al 91/2011, del 13/04), (Hisenda,  del 
60/2011, del 28/03, al 70/2011, del 12/04), (Medi A mbient,  el 14/2011, de l’1/04),  (Obres i 
Serveis, del 22/2011, del 4/04, al 23/2011, del  8/ 04), (Sanitat i Consum, el 22/2011, del 
28/03), (Urbanisme, del 80/2011, del 28/03, al 85/2 011, del 8/04),  (Educació, el 7/2011,del 
12/03),  (Serveis Socials, el 8/2011, del 14/4), (J oventut, del 3/2011, de l’1/04 al 4/2011, del 
8/04), (Cultura, del 4/2011, de l’1/04, al 5/2011, del 6/04), (Esports, de l’1/2011, de l’11/04 , 
al 2/2011, de l’11/04), (Participació, l’1/2001, de  l’1/04), (Solidaritat i Cooperació, l’1/2011, 
de l’1/04), (Organització Administrativa, l’1/2011,  de l’1/04). 
 
 
3.3.- DONAR COMPTE  DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 

 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
L’alcalde informa dels següents assumptes:  
 
4.1.- Que en compliment del que disposa l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març. s’aprova 
en data 26 d’ abril, la Liquidació del Pressupost del exercici 2010, amb un superàvit de 
890.553,50 euros. 
 
4.2.- Que per la presidència es feia un manifest, -al que es demanava s’afegís a la Corporació- 
de reconeixement i gratitud envers la persona que havia fet possible, mitjançant una donació 
totalment desinteressada i gratuïta, la instal·lació a l’entrada del poble, a l’avinguda Trias 
Fargas dels indicadors del símbol i les lletres de Vacarisses. Per això, i tot i que no fora 
possible l’agraïment personal d’aquesta contribució, pel caràcter anònim i reservat que el 
donant volia mantenir, entenia que no es podia menys que efectuar la mes formal menció d’una 
generosa i lloable acció. A lo que assentí la Corporació en el seu conjunt, igualment 
reconeixedora i agraïda de l’esmentada contribució. 
 
4.3.- S’informà de les gestions realitzades envers la problemàtica de sinistralitat de la C-58, i es 
comunicà que durant el mes de maig tindria lloc una reunió amb el Sr. Calvet del departament 
de Mobilitat i Territori, per tal de posar de manifest la ineludible necessitat de reduir la 
sinistralitat d’aquesta carretera i tanmateix fer-li arribar les 3.486 signatures, de recolzament a 
aquest tema, que s’havien recollit al municipi. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 



 
El Sr. Corcoles demanà la paraula per assabentar del seu comiat de la visa política amb les 
següents paraules:  
 
“Permeteu-me que prengui la paraula en l'últim ple d'aquesta legislatura per donar el meu adéu a 
la política local, obligat per una sèrie de circumstàncies de les quals jo sóc el total i únic 
responsable. 
La política de proximitat no concedeix segones oportunitats i per aquest motiu m'acomiado 
esperant que el nombre d'amics que deixo sigui major que el nombre dels que no em tenen com a 
tal.  
Si és aquest el cas, les tres legislatures hauran merescut la pena i em donaré per satisfet. 
Perquè els veritables amics es veuen en els moments difícils. 
Agraeixo molt sincerament a tot el consistori i al meu partit, per conèixer les circumstàncies que 
van concórrer, el suport que a títol particular i individual em van brindar en els moments difícils 
encara que, com era la seva obligació, a títol oficial van haver d'interpretar altres rols. 
Seguint un ordre cronològic, vull agrair a UIpV en la persona de Salvador Boada l'oportunitat que 
em va brindar d'entrar en la política municipal, encara que per diferència d'apreciacions la 
col·laboració va acabar d'una forma una miqueta brusca. 
Durant els primers anys en els quals vaig ostentar la responsabilitat de la Regidoria d'Urbanisme i 
de la Regidoria de Governació he vist que, en un camp que m'agrada i en el qual em sento 
còmode, es pot treballar pel benestar dels veïns de forma discreta i eficient, sempre d'acord amb 
els mitjans disponibles. 
Aquests dos anys m'han omplert de satisfaccions personals i em sento orgullós de la labor 
realitzada. 
No puc oblidar demanar disculpes si a algú vaig perjudicar amb les meves decisions encara que 
desitjo aclarir que el meu criteri fou sempre l’ interès general i les Lleis i Reglaments en vigor en 
cada moment. Mai em va guiar ni un sentiment ni un ressentiment personal. 
Posteriorment, durant els anys que he estat en l'oposició, sempre he procurat brindar suports a les 
accions de govern per la bondat que al criteri del meu partit i al meu propi mereixien, sense que les 
votacions anessin condicionades pel fet de qui presentava les proposicions i mocions. 
També les meves propostes en forma de moció o precs i preguntes van ser guiades pel mateix 
criteri. 
Una de les meves obsessions sempre va ser l' emprar els dos idiomes oficials en tot moment, no 
solament per notificar impostos i sancions. 
Pel que sembla, a la vista dels últims comunicats pre - electorals, molts advoquen per aquest 
sistema perquè les seves idees aconsegueixin la màxima difusió possible. 
Aquesta manera d'actuar no sempre va ser comprès, fins i tot pels membres del meu partit. 
Un record per a Dolors Tresserras que ens ha deixat per gaudir d'un món millor en el qual ella 
creia honestament i que desitjo hagi trobat. 
Una abraçada a tots els membres del consistori actual i també dels passats, fins i tot amb els quals 
no sempre vam estar d'acord. 
El meu reconeixement i agraïment per la tasca que vénen desenvolupant els treballadors de 
l'Ajuntament, la tasca dels quals no és sempre reconeguda ni estimada, especialment pels que no 
han viscut el dia a dia del seu treball. 
Per tots aquells que em consideren el seu amic, dels quals conec a molts però hi ha uns altres que 
m' honoren  amb el seu respecte i amistat i no els conec, envio la meva amistat i que sàpiguen que 
em tenen a la seva disposició. 
Per als nous regidors que governin la propera legislatura que em permetin una reflexió, que no un 
consell: 
Ni els que avui estan ni els que han estat des de 1979 són tan irracionals com pugui semblar ni els 
nous que opten als llocs de govern saben tant com creuen. 
Hi ha molts condicionants de tot ordre que forcen les voluntats i la major part de les vegades es fa 
el que es pot, no el que es vol. 
Els desitjo a ells en particular i a tots els veïns en general, tota classe d'encerts pel be del poble. 
Fins sempre. Una abraçada.” 
 



 
L’alcalde manifesta que es reconeixia en allò manifestat pel regidor, i també ell desitjava 
manifestar agraïments, primer perquè amb l’esforç de tothom, amb quatre anys de treballs 
intens s’havien pogut fer moltes coses i per això donava les gracies, tant als companys de 
l’oposició, com als membres del equip de govern. Respecte al regidor Corcoles, digué que tots 
dos havien passat per diverses fases, estant amb el govern de Ciu, un, i a l’oposició de PSC, 
l’altre; i al inrevés; i també compartint les cadires de l’oposició davant l’equip de govern de 
llavors. Amb tot això, malgrat les seves diferencies, era evident que s’havien generat 
complicitats, i també que el seu treball com a regidor es valorava i reconeixia. Afegí una menció 
als dos companys de l’oposició, -En Sergi Juzgado i Na Pilar Valdelvira-, els que tot i ja no 
presentar-se com candidats a les properes eleccions municipals, se’ls havia d’encomiar la 
tasca realitzada, desitjant que en el futur tornessin a treballar pel bé de Vacarisses, ja que no 
es podien perdre els valors i l’exemple de la gent que es dedicava per tal de servir i no pas per 
servir-se. 
 
La regidora Maite Román digué que compartia manifestacions expressades i per no repetir-les 
tan sols, desitjava expressar que havia estat una experiència agradable, havent-ne vist les 
lògiques desavinences, però tots els grups havien mantingut el comportament més acurat dins 
l’ajuntament, i que personalment considerava un actitud valenta implicar-se i treballar pel poble. 
  
El regidor Antoni Masana intervingué per manifestar que també desitjava sort als companys 
que no repetien legislatura, i que efectuava una valoració positiva de l’actuació municipal en 
benefici del poble de Vacarisses.  

 
   

 
Essent les divuit hores i vint 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 Carles Canongia i Gerona Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


