ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 26 DE
GENER DE 2017

Vacarisses, 26 de gener de 2017, essent les 20:00 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, 1ª tinent d’alcalde
Laura Sánchez López, 2ª tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater
Pere Casas i Ardanaz
Mariana Ríos López
Clara Fuster Ramon 3ª tinent d’alcalde
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla Sangrà
Martí Llorens i Morraja
Pedro Roque Serna González
Juan Pablo Garrido Sánchez
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.

Abans de l’inici de la sessió es fa un minut de silenci en record als dos agents rurals morts a
Lleida.
ORDRE

DEL

DIA

1.- PART RESOLUTÒRIA.
1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE
DESEMBRE DE 2016 .
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la sessió.
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1.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL
COMARCAL PER L’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
El Consell Comarcal del Vallès Occidental va signar un conveni amb els Ajuntaments de
Sabadell i Terrassa per al desplegament del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)
comarcal, a través del contracte programa signat amb l’Institut Català de les Dones (ICD).
Per dissenyar una estratègia comarcal conjunta en la lluita contra la xacra de la violència vers
les dones es va preveure l’elaboració del “Protocol comarcal per l’abordatge de la violència
masclista”, amb la finalitat de consolidar la xarxa d’atenció territorial des d’una perspectiva
integral.
Elaborat l’esmentat protocol durant el 2015 i 2016, amb el suport de la XGL de la Diputació de
Barcelona, qui contractà l’entitat social El Safareig, per fer una diagnosi prèvia sobre els
circuits i l’atenció comarcal i dinamitzar la Comissió experta per l’abordatge de la violència
masclista, òrgan que es base en el treball en xarxa per crear espais i eines amb lògica
compartida en la lluita contra la violència masclista, reconeixent les diversitats i sumant en
aquells reptes que són comuns als 23 municipis de la comarca, actuant de plataforma per
aquells temes que es considerin.
El “Protocol comarcal per l’abordatge de la violència masclista” és una eina de suport per als
agents de la comarca en la seva tasca en favor de la lluita contra la violència masclista.
D’aquesta manera es manté la coherència amb les accions ja desplegades al territori per
construir una comarca més igualitària, incorporant mesures correctores per lluitar contra la
discriminació de gènere i assolir la incorporació de la perspectiva de gènere en tots als àmbits
socials, econòmics, polítics, culturals de la comarca del Vallès Occidental a favor de la igualtat
d’oportunitats.
Vist el que disposa la Llei 5/200, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Vist que l’article 107.4 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) , preveu que les administracions públiques
poden establir i formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu
que considerin adequat per a l’acompliment del objectius d’interès comú.
Vist que els instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter programàtic o
declaratiu, són considerats protocols, segons estableix l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic, tenen caràcter voluntari, s’han d’estipular en
termes d’igualtat entre les parts i es formalitzen per escrit, conforme els articles 108, 109 i 110
de la LRJPAPC.
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia
18 de gener de 2017, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al Protocol Comarcal per
l’abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental, elaborat pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental.

SEGON.-

Adquirir el compromís de disposar d’un circuit local, per a un treball en xarxa i
abordatge coordinat.
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TERCER.-

Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, tal com es va parlar a les comissions,
s’adhereixen al Protocol Comarcal per l’abordatge de la Violència Masclista al Vallès
Occidental, elaborat per les tècniques de l’ajuntament juntament amb més tècnics d’altres
ajuntaments.
Intervé el Sr. Serna qui diu que hi estan d’acord i que esperen que serveixi per acabar amb les
morts per violència de gènere.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.
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1.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DESAFECTACIÓ DE BÉ DE DOMINI PÚBLIC I DE
CESSIÓ EN PRECARI DE L’ÚS DE BÉ PATRIMONIAL A L’ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE LA CARENA LARGA DEL BUIXADELL Y FUENTES DE LA MERCED Y SAN
PEDRO.
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 24 d’octubre de 2016 va acordar sotmetre a
informació pública durant un termini de vint dies hàbils la proposta d’alteració de la qualificació
jurídica de la part del bé de domini públic municipal , equipament públic, per tal de qualificar-lo
com a bé patrimonial, amb la següent descripció:
Porció de terreny i la seva edificació de superfície 121,00 metres quadrats , que formen part de
la finca inscrita a l’Inventari de Béns a la fitxa 291000008, epígraf 1.2, subepígraf 1.2.A, de
superfície 3.318,00 metres quadrats, situat en el Municipi de Vacarisses i emplaçat al carrer
Fonts de Torreblanca 48 , de referència cadastral 07561-01 DG1005N-W/D-0001 de
Vacarisses , registrada en el Registre de la Propietat al volúm 2.775 , llibre 94 de Vacarisses,
foli 187, finca número 4.466, , inscripció 1ª; llinda al Nord am el carrer de les Fonts de
Torreblanca, a l’Est i Sud amb Torrent de les Pinasses i a l’Oest amb terreny municipal qualificat
com a Equipament públic.
En unitat d’acte acordà sotmetre a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils la
contractació directa sense concurs de la cessió en precari de l’ús de la porció de terreny i la
seva edificació de superfície 121,00 metres quadrats , que formen part de la finca descrita al
punt anterior, a l’entitat l’Asociación de Vecinos de la Carena Larga del Buixadell y Fuentes de
la Merced y San Pedro, durant un termini de 10 anys, per a destinar-lo a seu de dita Associació
i per a les seves activitats .
Atès que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12/12/2016, al Web municipal
el dia 28/11/2016, a e-Tauler el dia 28/12/2016 , al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia
28/12/2016 i al Portal de la Transparència el dia 1/12/2016, foren publicats els anuncis que
donen notícia , tant de l’acord de la proposta d’alteració de la qualificació jurídica de la part del
bé de domini públic municipal, com de la cessió en precari de l’ús, i durant el període
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d’informació pública de vint dies hàbils, comprès entre el dia 13 de desembre de 2016 i l’11 de
gener de 2017, no es va presentar cap al·legació ni reclamació.
En compliment del preceptuat a l’article 54 del TRRL , en data 12 de gener de 2016, el
Secretari emet informe sobre el procediment i legalitat aplicable per a la desafectació de la part
del bé de domini públic, així com per a la cessió en precari del seu ús, concloent que s’ha
instruït l’expedient en el qual queda acreditada l’oportunitat i legalitat del canvi d’afectació,
segons determina a l’article 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL) i article 20.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL).
Vist que l’acord d’alteració de la qualificació jurídica del bé és competència del Ple de la
Corporació, segons preceptua l’article 22.2.l) de la LRBRL , i amb l’exigència del vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació tal i com s’estableix
l’article 47.2.n) de la LRBRL i article 20.2 del RPEL .
Vist que l’article 75 del RPEL confereix al Ple de la corporació la competència per a cedir en
precari l’ús dels béns patrimonials .
Atès que quan la cessió sigui aprovada, es formalitzarà en document administratiu, en el qual
es faran constar les determinacions contingudes als articles 75.4 i 76 del Reglament de
patrimoni.
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 18 de
gener de 2017, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.- Alterar la qualificació jurídica del següent bé, desafectant-lo del domini públic,
restant qualificat com a bé patrimonial, procedint a la seva inscripció a l’Inventari de
Béns Patrimonials:
Porció de terreny i la seva edificació de superfície 121,00 metres quadrats , que
formen part de la finca inscrita a l’Inventari de Béns a la fitxa 291000008, epigraf
1.2, subepígraf 1.2.A, de superfície 3.318,00 metres quadrats, situat en el Municipi
de Vacarisses i emplaçat al carrer Fonts de Torreblanca 48 , de referència cadastral
07561-01 DG1005N-W/D-0001 de Vacarisses , registrada en el Registre de la
Propietat al volúm 2.775 , llibre 94 de Vacarisses, foli 187, finca número 4.466, ,
inscripció 1ª; llinda al Nord am el carrer de les Fonts de Torreblanca, a l’Est i Sud
amb Torrent de les Pinasses i a l’Oest amb terreny municipal qualificat com a
Equipament públic.
SEGON.-

Cedir en precari a l’entitat Asociación de Vecinos de la Carena Larga del Buixadell
y Fuentes de la Merced y San Pedro, l’ús en precari del bé patrimonial consistent
en una porció de terreny i la seva edificació de superfície 121,00 metres quadrats,
procedents de la finca inscrita a l’Inventari de Béns a la fitxa 291000008, que es
descriu al punt primer, durant un termini de 10 anys, per a destinar-lo a seu de dita
Associació i per a les seves activitats , amb plena subjecció al que disposen els
articles 75 i 76 del Reglament de patrimoni dels ens locals.

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Asociación de Vecinos de la Carena Larga del
Buixadell y Fuentes de la Merced y San Pedro.
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El Sr. Alcalde explica que es tracta de la cessió per 10 anys del local que hi ha al camp de
futbol de la Carena Llarga a l’Associació de Veïns.
El Sr. Serna diu que estan molt contents de que això sigui així, doncs es tracta d’una cessió
reivindicada des de fa molts anys per l’associació.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.
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1.4.-

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER VACARISSES, PER
INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A QUE SUBSANI LES DEFICIÈNCIES
DE LA CARRETERA C-58 AL SEU PAS PEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vist que ha hagut una forta inversió per part de la Generalitat de Catalunya.
Vist que hi ha varis punts febles, en els quals existeix un perill imminent d’un possible accident
per certs llocs, on solen creuar vianants per accedir a serveis públics, com comerços, parades
de bus, estació de ferrocarrils, etc..
Vista l’escassa senyalització horitzontal per prevenir els conductors, dels possibles veïns i
veïnes que creuen la C-58 al seu pas per Can Serra Estació.
Vista l’absència d’un pas alternatiu proper, fa que sigui perillós creuar els carrils d’aquesta via,
jugant-se “literalment” la vida, per arribar a casa seva o els seus punts de destinació.
La construcció d’un pas elevat per vianants, per facilitar que els veïns i veïnes puguin creuar la
carretera C-58, es veritablement necessari.
Reclamar a la Generalitat de Catalunya la posada en marxa de les llums del túnel de Coll
Cardús, la instal·lació de la senyalització vertical d’inici i termini del terme municipal, instal·lació
de New Jersey entre els punt quilomètrics 36.5 a 37.
Per tots aquests motius, el grup municipal Veïns per Vacarisses a l’Ajuntament proposa al Ple
els següents.
ACORDS
PRIMER.-

L’Ajuntament de Vacarisses insti a la Generalitat de Catalunya a donar una
solució imminent a les deficiències relacionades en l’exposició de motius abans
expressada.

SEGON.-

Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya,
al president de la Generalitat de Catalunya i al Director general de carreteres.
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Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que, des de Veïns per Vacarisses i com a veïns, han
vist com la Generalitat de Catalunya ha fet una inversió molt gran en aquesta carretera però
segueixen trobant deficiències que els agradaria que es poguessin arreglar. Segueix dient que,
entre altres coses, tenen un problema important a l’hora de creuar des d’una banda de Can
Serra a l’altra, doncs la C-58 està preparada per a que no hi creui ningú caminant, però com
que la distància al pont principal és important, la gent travessa caminant. Afegeix que la solució
seria un pas elevat per anar a l’escola, a agafar el bus o el que sigui, sense perill.
Per altra banda, tornen a demanar com ja ho han fet en d’altres ocasions, que es posin en
funcionament les llums del túnel. També demanen que es posin tanques “New Jersey” del Palà
en endavant i que es tornin a posar els rètols de l’inici del terme municipal, doncs es van treure
i no s’han tornat a posar.
Per acabar diu que el que demanen és que l’ajuntament insti a la Generalitat a esmenar totes
aquestes deficiències, atès els diners invertits a la C-58.
Pren la paraula el Sr. Llorens qui recorda que, en l’anterior legislatura, va ser el representant
del Partit Popular, el Sr. Méndez, qui va presentar la proposta de pas elevat en aquesta mateixa
ubicació. Afegeix que, tal com va defensar Unió Independent per Vacarisses en aquell moment,
creuen que la proposta és adient, però caldria afegir l’accés al Palà pel cantó del Raval de
Bonaire, La Creu, el Ventaiol i el nucli de Veïns de Can Franc, doncs allà es creua per la riera,
però aquesta no és apta per tothom, per tant s’hauria d’incloure també alguna solució per
aquest pas.
El Sr. Serna respon que no hi ha cap problema per afegir-ho a la moció.

Intervé el Sr. Alcalde qui explica que l’11 de gener, tot això que es demana a la moció ja ho van
traslladar al Secretari del departament Ricart Font i al Director General Xavier Flores. Afegeix
que també es va traslladar el tema de les pantalles acústiques i que es tornessin a fer
sonometries a la Colònia Gall, doncs des de que es va desmuntar tota la zona del dinosaure hi
ha veïns que es queixen del soroll.
Comenta que, pel que fa a la passera de Can Serra, els van dir que la veuen inviable, l’entrada
a l’autopista també, les pantalles acústiques diuen que sí que les posaran, l’escomesa del túnel
val 500.000 € i que no estan en condicions de pagar-los, però miraran alternatives amb
energies alternatives...
Per acabar diu que no votaran en contra d’una cosa que ja s’ha fet i per tant hi votaran a favor,
però que s’ha deixat coses, com els rètols de Terme Municipal i el que comenta el Sr. Llorens
també.

Pren la paraula la Sra. Sánchez, qui explica que dilluns, el Sr. Alcalde i ella, tenen una reunió
amb l’ACA per tractar el tema de la portada en alta d’aigua, però a més també volien tractar
altres temes, entre ells aquest pas de la riera i el pont de La Farinera.
Torna a prendre la paraula el Sr. Llorens qui, en relació al soroll de la C-58, diu que quan ell era
regidor delegat es van registrar dues instàncies en aquest sentit. Una per part d’una senyora de
Can Serra que té la casa a tocar de la carretera i l’altra la va fer ell mateix, doncs té la casa al
davant del pont de la riera, i va ser arrel d’aquestes instancies que es va fer una sonometria
amb un registre continu de 24 hores, que va concloure que el nivell de so era molt elevat,
fregant el màxim que fixa la llei però sense arribar-hi, i per tant no procedia, el que no vol dir
que en altres punts de la carretera si que es sobrepassi el nivell i per tant sigui necessari.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat amb l’afegit de sol·licitar també la instal·lació d’un
pas de vianants accessible a tothom a l’entorn del Km. 35’5 que creui la C-58 i la riera del Palà,
adequant el pas inferior existent.
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1.5.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM , PSC-CP, MV-E, UIPV I
VpV, “EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA
VOSTRA”
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del
desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra,
esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i
han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i
sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la
Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar
a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra,
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones
refugiades i immigrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És Casa
Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu
ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Vacarisses, es proposa l'adopció dels següents acords:
•

Declarar l’ens local Ajuntament de Vacarisses municipi adherit a la campanya Casa Nostra
És Casa Vostra.

•

Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa
víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.

•

Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la
campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de
febrer.

•

Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa
Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi de Vacarisses.
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Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que es tracta de la quarta proposta que fan del mateix
tema i que en presentaran totes les que calgui per fer la pressió que es pot fer des d’aquí. A
continuació llegeix la proposta.
El Sr. Serna diu que hi estan totalment d’acord i esperen que la moció serveixi per agilitzar tots
aquests tràmits.
El Sr. Gibert diu que hi estan d’acord doncs s’ha d’encoratjar a Europa per a que utilitzi totes les
eines que tinguin per acollir en bones condicions. Afegeix que des de els ajuntaments poca
cosa es pot fer però si reivindicar-ho.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents
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1.6.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM , PSC-CP I MV-E, DE
SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els
canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les
persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i
l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en
general, la millora de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de ser
instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que
doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, transparència,
gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment
en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en
l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de
prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el
desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al
servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC
van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris,
la ciutadania i les empreses de Catalunya.
L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una
administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
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El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses
per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i
de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar
resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci
Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació
dels objectius d'aquest Pacte.
SEGON.-

Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya.

Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que actualment el desenvolupament de les
tecnologies de la informació i comunicació han esdevingut una millora per la qualitat de vida de
les persones i la competitivitat de les empreses, i ara el que es busca és que sigui una
oportunitat per millorar l’administració. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC
van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.
Segueix explicant que aquest pacte pretén treballar en els cinc àmbits que es descriuen a la
moció i que els acords d’aquesta son donar suport al Pacte i comunicar-ho a les
Administracions Públiques implicades.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.

A FAVOR

VxV

U.I.PV.

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS
2.- SOBREVINGUTS.
No n’hi ha.

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA
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3.1.-

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 19 i 27 DE DESEMBRE DE 2016, EL 2, 9 i 16
DE GENER DE 2017.
Es dona compte de les actes de les sessions relacionades, de les quals s’ha entregat
als regidors copia de la minuta juntament amb la convocatòria plenària.

3.2.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 417/2016, de 15/12/2016, al 425/2016,
de 29/12/2016 i de l’1/2017, de 09/01/2017, al 18/2017, de 18/01/2017), (Medi Ambient i
Sostenibilitat, el 31/2016, de 21/12/2016, i l’1/2017, de 19/01/2017), (Serveis
Municipals, de l’1/2017, de 09/01/2017, al 4/2017, de 17/01/2017), (Sanitat i Consum,
del 42/2016, de 16/12/2016, al 47/2016, de 21/12/2016, i de l’1/2017, de 09/01/2017, al
5/2017, de 09/01/2017), (Urbanisme, del 119/2016, de 19/12/2016, al 122/2016, de
21/12/2016, i de l’1/2017, de 03/01/2017, al 6/2017, de 19/01/2017), (Industria,
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el 11/2016 de 19/12/2016, al 12/2016, de
30/12/2016, i l’1/2017, de 09/01/2017), (Esports, l’1/2017, de 09/01/2017), (Educació,
del 32/2016, de 08/12/2016, al 34/2016, de 08/12/2016, i de l’1/2017, de 04/01/2017, al
3/2017 de 09/01/2017), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 60/2016, de
21/12/2016, al 63/2016, de 31/12/2016, i de l’1/2017, de 09/01/2017, al 5/2017, de
16/01/2017), (Comunicació, de l’1/2017, de 09/01/2017, al 3/2017, de 09/01/2017),
(Recursos Humans i Organització Administrativa, de l’1/2017, de 09/01/2017, al 4/2017
de 09/01/2017).

Es dona compte dels decrets relacionats.

3.3.-

DONAR COMPTE
DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.
El Sr. Alcalde llegeix un escrit de suport a l’alcalde de Terrassa Jordi Ballart pels atacs
homòfobs que ha rebut aquests dies:
“Des de l’Ajuntament de Vacarisses volem manifestar tot el nostre suport a l’alcalde de
Terrassa el sr.Jordi Ballart arran de les darreres amenaces i injuries cap a la seva persona
que afecten a la seva orientació sexual, cosa que rebutgem enèrgicament.”
Per altra banda, en relació a l’atur, explica que durant el mes de desembre ha baixat en deu
persones, el que suposa una taxa del 15,56 %, i una variació interanual de l’11,5 %.

5.- PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui, en relació a la pedrera informa que el passat 16 de gener es
van reunir amb el Sr. Rovira, propietari de tota la finca, i els va constatar que deixa a l’empresa
VAO que pugui estacionar 3 camions, una màquina excavadora i contenidors. Explica que hi ha
tres barreres i a partir de les 18:00 hores no passa ningú. Segueix dient que el Sr. Rovira els va
confirmar que des de juliol de 2016 no es diposita cap tipus de runa, a més es va personar el
Sr. Secretari juntament amb un treballador de la regidoria de Medi Ambient, i a més se li va fer
l’observació de que aquests vehicles que anaven a estacionar no anessin carregats de runes.
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El Sr. Rovira els va dir que donaria l’avís pertinent en aquest sentit, tot i que els va confirmar
que no es realitzava cap tipus d’activitat i que ho tenen tot net. Afegeix que estan valorant, des
de l’equip de govern, la possibilitat de clausura de la pedrera amb la fita de que realment es
pugui fer una restauració paisatgística de tot l’entorn i que ja els aniran informant a mida que
vagin avançant.
Intervé el Sr. Serna qui, adreçant-se a la Sra. Sánchez, fa 4 preguntes:
-

Com està el tema de la barana del Ventaiol.
Els carrers malmesos de La Creu i el Ventaiol.
Si l’aplec de material del carrer de Ca l’Oliva té alguna cosa a veure amb els camins.
Quan arribaran els ancoratges dels contenidors que encara falten.

La Sra. Sánchez respon que la barana del Ventaiol la posaran la setmana vinent, doncs la van
encarregar a mida i ja casi està a punt.
Pel que fa als carrers malmesos del Ventaiol, ja es va fer inspecció i s’estan llistant per fer les
actuacions.
Pel que fa a l’aplec de material de Ca l’Oliva diu que ja sap que hi porta temps i que pensava
que ho escamparien a algun lloc, però no en sap res més. Afegeix que potser el regidor
d’urbanisme en sàpiga alguna cosa.
En relació als ancoratges dels contenidors explica que la problemàtica és important i hi estan al
damunt, però que cal encarregar-los un per un perquè es fan a mida i el cost de cada unitat
entre fabricació i col·locació ronda els 150 €. És per això que estan valorant la possibilitat de fer
uns tancats amb fusta i baranes per protegir-los i han demanat material per fer una prova pilot i
si funciona bé fer-ho extensiu. Per acabar, diu que el problema tampoc el solucionaran, doncs a
mida que vagin ancorant contenidors els senglars s’aniran desplaçant per buscar menjar d’una
urbanització a l’altra.
Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que des de Diputació els van explicar que aquest
material acumulat a Ca l’Oliva el volien aprofitar per disminuir l’alçada de l’asfalt en alguns
punts de la carretera direcció Castellbell, però el que no sap és quan ho faran doncs els ho han
preguntat però de moment no tenen resposta.
Intervé el Sr. Boada qui demana si tenen les autoritzacions dels propietaris de les finques
privades afectades pel projecte de millora de l’aigua.
Per altra banda, en relació a la llicencia d’obres aprovada per la Junta de Govern del 16 de
gener, demana perquè se li cobra una taxa i no l’impost.
També comenta que ha llegit a la pàgina web que tenen 2.391 habitatges desocupats, el que
suposa que deu ser un error.
El Sr. Alcalde respon que efectivament, és obvi que es tracta d’un error.
Pren la paraula el Sr. Gibert qui explica que s’han assabentat que Hitachi, arrel de l’ampliació
que ha fet, ha contractat personal, i voldrien saber quines gestions ha fet l’ajuntament i a
quantes persones de Vacarisses han contractat.
Adreçant-se al Sr. Alcalde li pregunta, com ja van fer al mes de setembre, el cost de les
captures dels senglars, doncs encara no els ha contestat.
I també en relació als senglars, li pregunta a la regidora de Medi Ambient en quin punt està el
projecte d’esterilització al que l’ajuntament es va acollir.
Per altra banda diu que a la rotonda de la Kinesia fa més d’un any un vehicle que va patir un
accident va tombar una farola i encara no se n’ha posat cap més, quan hi ha un conveni amb
SECE pel qual a través de l’assegurança s’hauria de posar un altre fanal.
Per acabar amb les preguntes diu que els arriben queixes de molts veïns del Ventaiol en relació
al mal estat dels carrers, i que no entenen com abans quan hi havia molts carrers que requerien
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manteniment es feien i ara que pràcticament només requereix aquest manteniment el Ventaiol i
La Creu no es fa res, només cal portar la màquina i arreglar-ho per a que els veïns puguin
circular i caminar en condicions.
El Sr. Llorens diu que ell també hi afegiria el Raval del Bonaire.
Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui, adreçant-se al Sr. Casas, li diu que els que van
presenciar la cavalcada dels Reis van veure que va ser una de les cavalcades més pobres que
es recorden en dècades. Afegeix que ja saben que és difícil muntar una cavalcada, doncs
requereix molta organització, però hi havia 4 carrosses pelades, va ser veure’ls i no veure’ls, el
que els va semblar que tractant-se de l’acte que és mereixia una mica més d’esforç, dedicació i
il·lusió, tal com es mereixen els nens de Vacarisses.
Pren la paraula la Sra. Singla qui comenta que els contenidors del carrer Rosinyol no estan en
bones condicions, a un li falta el pedal, en un altre el pedal està fet malbé i un altre no funciona,
i per tant demana que els arreglin.
Intervé la Sra. Sánchez qui , en resposta al Sr. Boada en relació a la pregunta de si s’ha
demanat autorització als propietaris, diu que a la Junta de Govern tot just s’aprova
l’inici de l’expedient i que evidentment quan calgui passar per finques privades es demanarà
acord.
El Sr. Boada diu que es tracta de la contractació, no de l’inici de l’expedient.
Intervé el Sr. Secretari per aclarir que el que s’ha fet és un acord d’impuls per redactar un plec
de clàusules, perquè s’informi per Secretaria, i serà a l’informe tècnic on apareixeran les
afectacions.
En relació a la pregunta sobre un expedient d’obres en el que només consta la taxa i no
l’impost, el Sr. Casas diu que s’ho miraran i li diran el què, doncs és una cosa amb la que hi
estan treballant i esperen que a les properes propostes quedi reflectit.
Pel que fa a la rotonda de Can Torrella la Sra. Sánchez diu que no en té constància, i com que
és un tema de Policia ja ho preguntarà. Adreçant-se al Sr. Gibert li diu que si fa un any que està
així i ja ho sabien, hagués agraït que li fessin saber abans. Pel que fa als carrers del Ventaiol
diu que estan malmesos històricament, que no és d’ara, i com ja han dit altres vegades cal
urbanitzar i és amb el que estan treballant. Afegeix que estan treballant amb pressupostos
prorrogats, per tant fins que no sàpiguen de quins diners disposen no poden decidir despeses
importants, no obstant, com ja ha comentat abans, s’ha fet una inspecció per començar a
planificar-ho.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació als carrers del Ventaiol, demana que no facin
demagògia, doncs l’anterior equip de govern es va gastar 800.000 € i no van posar res al
Ventaiol, es van asfaltar carrers del nucli urbà sense fer pagar res als veïns per valor de 51.000
€, als Caus 76.000 €, un altre de 47.000 € i aleshores els carrers del Ventaiol també hi eren i no
es va fer la inversió que s’havia de fer.
El Sr. Boada li diu que si en els propers 4 anys els anirà traient aquesta llista.
El Sr. Gibert afegeix que ells sempre estan a la defensiva i tirant enrere.
El Sr. Alcalde respon que tenen un mal perdre, poden llançar la pedra però ells no poden
contestar. Segueix dient que ja saben que la solució del Ventaiol és urbanitzar i el que han de
fer és posar-se d’acord amb com ho tiraran endavant. Torna a dir que es van asfaltar carrers del
nucli que no calien i no van fer pagar res als veïns.
El Sr. Gibert pregunta de quins carrers es tracta.
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El Sr. Alcalde respon que son els carrers del Lladern, Torrent del Llor, Salvador Badia...
El Sr. Gibert diu que quan van fer aquests carrers no ho van fer per gust, el carrer Lladern
estava ple de forats, la gent queia i per tant era una urgència.
El Sr. Alcalde diu que el mateix passa al Ventaiol.
El Sr. Gibert diu que quan els veïns del Ventaiol venien i es queixaven, ells els arreglaven, però
ara no es fa, per tant arreglaven carrers i també asfaltaven.
El Sr. Alcalde li recorda que el carrer del Llobregat es va asfaltar fa dos mandats, i que ells no
han asfaltat res al Ventaiol.
El Sr. Gibert diu que van fer molt bé d’asfaltar-lo perquè aquest carrer no ha requerit estar
constantment arreglant-lo, i li demana que algun dia també reconeguin el que ells van fer ben
fet, doncs els carrers que van asfaltar ells també ho necessitaven, i si no els haguessin fet
s’haurien d’haver fet ara. Afegeix que, com que estan a l’oposició , ara reivindiquen el que volen
i controlen que el govern faci les coses com s’han de fer.
El Sr. Alcalde li diu que si fan demagògia, ell els respon.
El Sr. Gibert diu que demanar que els carrers del Ventaiol estiguin arreglats no és fer
demagògia.
El Sr. Alcalde diu que el Ventaiol era la segona urbanització que s’hagués hagut de fer quan a
l’ajuntament hi havia diners.
Torna prendre la paraula la Sra. Sánchez qui es compromet a portar al proper Ple dades
comptables reals, amb les inversions fetes al Ventaiol durant la passada legislatura i les
compararem amb aquesta, així amb les dades a la mà en parlarem.
Pel que fa als contenidors del carrer Rossinyol diu que en passarà nota.
Intervé la Sra. Serra qui, en relació a la Hitachi , diu que l’empresa mai ha posat cap oferta a la
borsa de treball de l’ajuntament degut al perfil de persona que busquen i perquè tenen un
departament de recursos humans a Barcelona, i per tant no han gestionat cap oferta des de la
borsa i no sap dir si han agafat a algú de Vacarisses o no, ja s’informarà. Explica que ara estant
engegant un projecte de treball amb tot el polígon per gestionar, entre d’altres aspectes, el
personal nou que incorporin.
El Sr. Gibert diu que ja seria hora de que Hitachi comencés a treballar amb l’ajuntament, doncs
s’ha deixat escapar una oportunitat molt important amb aquesta ampliació que ha fet l’empresa
agafant a 30 persones noves. Adreçant-se a la Sra. Serra li diu que com a responsable de
Promoció Econòmica hauria de saber si han agafat a algú de Vacarisses.
La Sra. Serra respon que ella té coneixement dels processos gestionats per la borsa de treball.
El Sr. Gibert li diu que el que ha de fer és preocupar-se per la gent de Vacarisses i saber si han
agafat algú.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que per motius de protecció de dades no poden preguntar a
l’empresa a qui han agafat.
El Sr. Gibert diu que ha cada Ple el Sr. Alcalde dona les dades de l’atur i ara els diu que no han
fet cap gestió amb una empresa que ha agafat a 30 persones......
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La Sra. Serra respon que la gestió la van fer en el seu moment i l’estant fent ara.
El Sr. Gibert diu que haurien d’agafar al cap de personal i explicar-li la situació d’atur a
Vacarisses i que quan vinguin a demanar algun permís plantejar-los les coses.
La Sra. Sánchez diu que això és extorsió.
La Sra. Serra diu que ja hi ha parlat amb el cap de personal, i en comptes de condicionar els
permisos que demanin a això, el que estan fent és engegar un projecte amb totes les empreses
del polígon per tal que incorporin gent de la borsa de treball.
El Sr. Gibert diu que no hi estan gens d’acord amb la manera que han actuat amb Hitachi. Els
recorda quan hi va haver el problema amb Faibal i diu que es van mobilitzar i van lluitar per
aquella gent, i en canvi ara ells no han fet res.
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que, com ja sap el Sr. Giber,t el perfil que busca Hitachi és molt
específic i no el tenen a la borsa de treball, i per altra banda tenen una manera de funcionar
diferent, i si volen demanar una subvenció, per exemple, han de fer-ho a Madrid.
La Sra. Serra diu que, independentment del perfil, ells segueixen lluitant per tal que Hitachi vagi
a buscar gent a la borsa de treball.
El Sr. Gibert diu que ell no sap quina especialització requereixen els treballadors, però potser
en d’altres feines no cal un perfil tan especialitzat.
La Sra. Serra diu que en això estan, en aconseguir una cosa que fins ara no s’havia
aconseguit, que Hitachi demani gent a la borsa de treball
Intervé la Sra. Fuster qui, en relació al projecte d’immunoconcepció dels senglars, informa que
aquesta mateixa setmana els han confirmat que s’ha solucionat el problema d’importació de la
vacuna i per tant començaran a posar fil a l’agulla i a definir com començaran a actuar.
Pel que fa als d’habitatges desocupats diu que aquesta setmana els han fet l’entrega de l’estudi
amb el resultats: nombre total d’habitatges desocupats, els que estan en mans d’entitats
financeres... Explica que els indicadors no coincideixen perquè segons el cadastre son un
nombre determinat en funció del cens de població i que ella és la primera que s’ha sorprès en
veure el que circulava per les xarxes socials de que a Vacarisses hi havia 2.400 habitatges
buits, el que és una mala interpretació, que no ha sortit de l’ajuntament o almenys no ha estat
supervisat per la regidoria de Medi Ambient, i diu que ha contestat directament a la xarxa que
aquesta xifra no corresponia. Aclareix que 2.400 és el nombre d’habitatges existents a
Vacarisses, segons la font del padró d’habitatges de 2016, i que ja ha demanat que des de la
web es faci la rectificació oportuna.
Intervé el Sr. Salamé qui diu que ho rectificaran i que està agraït de que l’avisin, tot i que no
creu que sigui el lloc, doncs si detecten l’error i volen que la informació arribi eficaçment als
vilatans el que han de fer és trucar i informar de que la xifra està equivocada.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que el cost de les captures dels seglars ha estat de 900 € i
que segueix defensant aquesta manera de caçar-los i no matant-los a trets.
El Sr. Gibert diu que això no li discutiran, sinó que volien saber el cost del sacrifici i incineració.
Intervé el sr. Casas qui, en relació a la pregunta dels Reis, diu que ha escoltat una falta
d’esforç, falta de dedicació, no tenir il·lusió i no tenir ganes, també el perquè les entitats no hi
havien col·laborat, la velocitat ...Adreçant-se al Sr. Gibert li diu que no deu tenir gaire contacte
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amb les entitats ,doncs de les dues colles una d’elles va plegar i ara tornen a començar a
engegar i ja els van dir en el seu moment que no podrien ser-hi, i la segona els va dir que no a
tres dies de la cavalcada. Per altra banda, els Diables, per motius de falta de personal per
poder fer els carboners ,també els van avisar de que no podrien participar-hi amb molt poc
temps, el que va fer difícil trobar una entitat que pogués col·laborar i organitzar-se a dos dies
vista.
Pel que fa als vehicles, diu que les carrosses s’arrossegaven amb quads fins l’any passat, però
la Policia els va dir que alguns d’aquests vehicles no tenien assegurança i d’altres no tenien
l’ITV passada i, malgrat això, tots aquests anys s’havia fet amb aquests vehicles. Explica que
van canviar els vehicles per assegurar que no hi hagués cap accident o, en el cas que fos aix,í
que legalment i a nivell de responsabilitat civil estiguessin coberts. Afegeix que els conductors
no havien fet mai la cavalcada al municipi i és cert que van anar més despresa del que potser
tocava, però esperen que per l’any que ve ho puguin solucionar i aconseguir la participació
d’entitats ,doncs enguany només hi ha participat Eskalavaca.
Pren la paraula el Sr. Boada qu,i en relació a les obres del Ventaiol, diu que passarà la
legislatura i no s’hauran començat, doncs no veuen cap moviment, ni objectiu, i si almenys
veiessin que hi treballen no insistirien tant en l’estat dels carrers.

Essent les vint-i-una hores i dos minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT,

Antoni Masana i Ubach

EL SECRETARI,

Joan Amengual i Tomé
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