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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 27 DE 
SETEMBRE DE 2012 
 
 
Vacarisses, 27 de setembre de 2012, 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 
                                                                        
Salvador Boada i Guàrdia , l’Alcalde.   
 
Regidors 
 
Josep Maria Gibert i Castellet, 1r  tinent d’alcalde 
Salvador Martín Martín, 2n  tinent d’alcalde 
Pedro Roque Serna González, 3r tinent d’alcalde 
Anna Maria Singla Sangrà 
Martí Llorens Morraja 
Lluís Alburquerque Alavedra 
Eva Arambarri Viladerrams 
Laura Sánchez López 
Xavier de la Vega Ibáñez 
Antoni Masana i Ubach 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
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 26 DE 
JULIOL DE 2012. 

 
 
Intervé el Sr. Masana qui demana sigui rectificada l’acta en dues intervencions: 
 

          -a la primera intervenció del Sr. Masana al punt 17 de l’ordre del dia, pàgina 36 de l’acta, la 
primera frase està incomplerta i sense sentit, i demana es tregui el seu contingut. 
-al punt de precs i preguntes, a la pàgina 54 de l’acta, no hi consta que el Sr. Serna va 
respondre afirmativament a una pregunta seva sobre si havia presentat una instancia el Club 
Esportiu per tal de demanar l’ús de la piscina, i demana que hi consti. 
 
El Sr. Alcalde, davant les discrepàncies en quan al que es va dir en aquesta última intervenció, 
demana que quedi sobre la taula l’aprovació de l’acta i una vegada s’hagi escoltat la gravació 
de la sessió es sotmeti a consideració del ple a la propera sessió, a la qual cosa accedeixen els 
regidors.  
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1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL COMPT E GENERAL I COMPTE DE 
PATRIMONI DE L’EXERCICI 2011 

 

 

Atès que en data 1 de juny del 2012 l'Alcaldia va posar a disposició de la Comissió de 
Comptes, el Compte General i Compte de Patrimoni de l’exercici 2011 per a ser examinats. 
 
Atès que en data 23 de juliol del 2012 reunida la Comissió de Comptes, i un cop examinats els  
comptes són informats, passen a exposició pública. 
 
Atès que els esmentats comptes surten publicats al el B.O.P.  amb data 10/08/2012. 
 
Atès que no s'han produït al⋅legacions ni reclamacions al respecte durant el període d'exposició 
pública. 
 
Atès que la Comissió de Comptes en data 23/07/2012 va acordar que no s'informarien altre 
vegada si no hi havien reclamacions o al⋅legacions. 
 
En compliment del que disposa l’article 53 Decreto Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, dels articles 208 a 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Local i la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida amb data 17 de setembre  de 2012 
va dictaminar favorablement. 
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent 
 
 
     A C O R D 
 
 PRIMER.-  Aprovar  el Compte General i Compte de Patrimoni corresponents a l’exercici  

2011. 
 
SEGON.-  Trametre copia al Tribunal de Comptes, en aplicació del que disposa l'article 212.5 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
 

                   Intervé el Sr. Méndez qui diu que s’abstindrà a la votació ja que aquests comptes son de 
l’exercici 2011 durant el qual el seu grup no va tenir representació municipal fins el mes de 
juny. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que UIPV va repartir uns papers en que deien que hi 
hauria un dèficit al pressupost d’uns 2 milions d’euros, cosa que no es certa tal i com va quedar 
tancat l’exercici. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que al pressupost que es va aprovar hi havia despeses que no es 
contemplaven, ingressos de l’abocador que no corresponien i partides de despeses ( llum, gas-
oil, entre d’altres) que eren inferiors a la despesa real. 
 
El Sr. Masana respon que hi havia coses en que tenia raó i d’altres en que no la tenia. 
 
Intervé la Sra. Sànchez qui comenta que en un ple anterior es va dir per part del Sr. Alcalde 
que per deferència al públic assistent es donaria una explicació de les propostes que es 
sotmeten a debat plenari, i ara sembla ser que això es fa en uns casos i en d’altres no, en 
funció de l’ interès que tingui en fer-ho l’equip de govern, cosa que critica. 
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Comenta que l’equip de govern va dir a l’octubre que amb el déficit que havia deixat l’antic 
govern ja veurien com tancaven el pressupost, i que els regidors del grup municipal d’UIPV es 
van aixecar del ple quan es va fer el ple d’aprovació del pressupost, cosa totalment 
antidemocràtica i que troba que no correspon. Per aquest motiu diu que ara haurien d’explicar 
que el pressupost no estava tant malament com deien i que aquest ajuntament no te problemes 
de liquiditat, i per tant es deixin d’enganyar a la gent en aquest assumpte. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que d’aquest tema ja es van donar explicacions al ple en que es va 
donar compte de la liquidació del pressupost i comenta a la Sra. Sànchez que no creu que ella 
sigui la persona que hagi de donar lliçons sobre no aixecar-se d’un ple. 
 
La Sra. Sànchez contesta dient que quan ella es va aixecar ja s’havia acabat la sessió plenària, 
i que no te cap obligació de quedar-se a la sala quan ja s’ha acabat el punt de precs i 
preguntes dels regidors. 
 
El Sr. Alcalde diu que es cert que el ple ja s’ha acabat quan es passa al punt de precs i 
preguntes del públic, ja que no s’aixeca acta, però el ROM contempla aquesta part de la sessió 
plenària. 
 
La proposta resta aprovada amb el següent resultat  

 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR       x  x  x  

EN CONTRA             

ABSTENCIONS  x x  x       
 

 

 

1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D ’APROVACIÓ DE LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE GESTIÓ DEL SERVEI MU NICIPAL DE NETEJA 
VIÀRIA , GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL MUNICIPI,  I EL SERVEI DE RECOLLIDA 
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS QUE CONSTA DELS SERVEIS SE GÜENTS : 
RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA, RECOLLIDA DE LA FRAC CIÓ RESTA, 
RECOLLIDA DE PAPER/CARTRÓ,  VIDRE, ENVASOS,  MOBLES /TRASTOS/ESTRIS, I 
SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS CONTENIDORS DE CADA FRACCIÓ 

 
 

El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 2007 , va 
adjudicar el contracte de la  GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA , GESTIÓ DE 
LA DEIXALLERIA DEL MUNICIPI,  I EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS QUE CONSTA DELS SERVEIS SEGÜENTS : RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA, 
RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA, RECOLLIDA DE PAPER/CARTRÓ,  VIDRE, ENVASOS,  
MOBLES/TRASTOS/ESTRIS, I SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS CONTENIDORS DE 
CADA FRACCIÓ a l'empresa EMPRESA SERVICIOS JUAN I JUAN, SL,   pel preu de 797.786,36  
euros anuals. 
 
En data 4 de maig de 2007 es formalitzà el contracte en document administratiu. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 22 de desembre de 2009, va 
aprovar la revisió de preus del contracte,  sol·licitada per l’empresa contractista, a l’empara de la 
clàusula 21 del  Plec de condicions administratives i tècniques del concurs, resultant un preu de 
contracte de 851.586,98 €/any (IVA inclòs). 
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El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 27 de maig de 2010, va 
acordar aprovar la modificació del contracte , per les raons d’interès públic de reduir despesa 
pública, modificació que comporta una reducció dels serveis i resultant un preu de contracte de 
752.179,62 euros/any. 
 
En data 21 de juliol de 2010 , es notifica al contractista que, amb motiu de la modificació del 
contracte que fou formalitzada amb aqueixa empresa en data 3 de juny de 2010 , si esdevé que 
sol.licita revisió de preus,  seran d’aplicació els nous valors que adopten els coeficients de la 
fórmula polinòmica prevista a l’esmentada clàusula, en base als arguments que s’assenyalen a 
l’informe tècnic que és el contingut següent: 
 
“ Recentment, a proposta de l’ajuntament, aquest contracte es va sotmetre a una modificació 
contractual que va comportar una reducció del servei i del cost total anual del servei. Aquesta 
modificació fa canviar l’escandall de costos del contracte i, en conseqüència, en aquesta nova 
situació, també canvien els valors que adopten els diferents coeficients (A, B, C, D i E) de la 
fórmula polinòmica. De manera que l’objecte d’aquest informe és deixar constància de quins 
nous valors adopten aquests coeficients amb la nova situació contractual, perquè aquests són 
els que s’hauran d’aplicar en el moment que l’adjudicatari sol·liciti una nova revisió de preus. 
 
Segons el plec de condicions tècniques que regula aquest contracte la fórmula de revisió de 
preus és la següent: 
 

            Ht          Gt          (IPC)t               Emt 
Kt = A ----- + B ----- + C -------- + D ------ + E 
            Ho         Go         (IPC)o               Emo 

 
 
Essent: 
Kt: Coeficient de revisió a aplicar 
A: Quocient entre el cost de mà d’obra i el cost total del contracte pel qual s’adjudica la licitació 
(exceptuant impostos i Benefici Industrial) en el moment de la licitació. 
B: Quocient entre el cost de productes energètics utilitzats pels vehicles adscrits 
als serveis (biodiesel, gas-oil A, gasolina) i el cost total del contracte pel qual s’adjudica la 
licitació (exceptuant impostos i Benefici Industrial) en el moment de la licitació. 
C: Quocient entre els costos de material utilitzats per manteniment del material 
mòbil, contenidors, vestuari i altres  i el cost total del contracte pel qual s’adjudica la licitació 
(exceptuant impostos i Benefici Industrial) en el moment de la licitació. 
D: Quocient entre el cost de finançament i el cost total del contracte pel qual s’adjudica la 
licitació (exceptuant impostos i Benefici Industrial) en el moment de la licitació. 
E: Correspon a l’apartat de despeses no revisables al llarg del contracte. És el Quocient entre 
les despeses generals i les amortitzacions en el moment de l’adjudicació i el cost total del 
contracte en el moment de l’adjudicació (exceptuant impostos i benefici industrial). 
 
Segons l’oferta econòmica presentada inicialment aquests coeficients resultaven tenir els valors 
següents: 
 

A = 406.392,70 / 713.487,78 = 0,5696 
B =   96.016,00 / 713.487,78 = 0,1346 
C =   66.460,26 / 713.487,78 = 0,0931 
D =   37.953,40 / 713.487,78 = 0,0532 
E = 106.665,42 / 713.487,78 = 0,1495 

 
En primer lloc cal aclarir que l’expressió matemàtica de la fórmula polinòmica no “pateix” cap 
canvi amb la modificació del contracte. 
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Recàlcul dels coeficients de la formula polinòmica per a la revisió de preus    
         
Ma d'obra (exclosos el B.I., les D.G. I l'IVA):      
Cost de ma d'obra a preus origen sense reducció de servei (segons oferta)  406.392,70 €/any 
Estalvi de cost de ma d'obra amb la reducció de servei amb preus 2009  58.919,17 €/any 
Coeficient Kt de revisió de preus aplicat per a l'any 2009   1,0591  
Estalvi de cost de ma d'obra amb la reducció de servei amb preus origen  55.631,36 €/any 
Cost de ma d'obra a preus origen amb reducció de servei (segons oferta)  350.761,34 €/any 
         
Productes energètics (exclosos el B.I., les D.G. I l'IVA):     
Cost inicial dels productes energètics a preus origen (segons 
oferta)   96.016,00 €/any 
Cost dels productes energètics a preus origen amb reducció de servei (s/ oferta)  83.818,68 €/any 
     Diferencia  12.197,32 €/any 
         
Manteniment del material (exclosos el B.I., les D.G . I l'IVA):     
Cost inicial del manteniment del material a preus origen (segons oferta)  66.460,26 €/any 
Cost del manteniment del material a preus origen amb reducció de servei (s/ 
oferta) 54.343,76 €/any 
     Diferencia  12.116,50 €/any 
Finançament (exclosos el B.I., les D.G. I l'IVA):      
Cost inicial del finançament a preus origen (segons oferta)   37.953,40 €/any 
Cost del finançament a preus origen amb reducció de servei   37.953,40 €/any 
         
         
Despeses generals i amortitzacions (exclosos el B.I ., les D.G. I l'IVA):    
Cost inicial de les despeses generals i amortitzacions a preus origen (s/ oferta)  106.665,42 €/any 
Cost despeses generals i amortitzacions a preus origen amb reducció (s/ oferta)  112.614,06 €/any 
 
 
 
 
 
Desglòs de l'oferta a preus origen segons la reducció de servei    
        
Ma d'obra:   350.761,34 €/any (exclosos el B.I.,les D.G. I l'IVA) 
Productes energètics  83.818,68 €/any (exclosos el B.I.,les D.G. I l'IVA) 
Manteniment del 
material  54.343,76 €/any (exclosos el B.I.,les D.G. I l'IVA) 
Finançament   37.953,40 €/any (exclosos el B.I.,les D.G. I l'IVA) 
Despeses generals i 
amortitzacions 112.614,06 €/any (exclosos el B.I.,les D.G. I l'IVA) 
Cost total amb reducció  639.491,24 €/any (exclosos el B.I.,les D.G. I l'IVA) 
        
        
Coeficients de la formula 
polinòmica:      
        

Coeficient  Valor   Valor amb    
  inicial  reducció de servei    

A  0,5696  0,5485    
B  0,1346  0,1311    
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C  0,0931  0,0850    
D  0,0532  0,0593    
E  0,1495  0,1761    
  1,0000  1,0000    

 
Per tant, el valor dels coeficients a considerar a les properes revisions de preus serà el 
següent: 

A = 0,5485 
B =  0,1311 
C =  0,0850 
D = 0,0593 
E = 0,1761” 

 
 
Vist que al Plec de condicions administratives i tècniques del concurs, aprovades pel   Ple de 
l'Ajuntament,  en sessió ordinària el dia 30 de novembre de 2006,  s’estableix a la clàusula 21, 
relativa a la revisió de preus,  que “el contractista tindrà dret a la Revisió de Preus del contracte 
quan hagi transcorregut un any des de la seva signatura. Per tant, no es podrà sol·licitar revisió 
de preus per al primer exercici. A aquests efectes, el contractista, en el termini d’un mes següent 
a que es compleixin els requisits anteriors,  podrà presentar a l’Ajuntament una sol·licitud de revisió 
de preus. Si no es fa a l’esmentat termini, l’Ajuntament, motivadament, podrà denegar la revisió de 
preus sol·licitat. El percentatge de revisió de preus s’aplicarà sempre sobre el preu inicial anual 
del contracte. De manera que el preu d’adjudicació es revisarà de conformitat amb la fórmula 
polinòmica següent: .........Per dur a terme aquesta revisió, caldrà que el contractista adjunti 
amb la sol·licitud la justificació documental de tots els conceptes que intervenen a la fórmula 
polinòmica.” 
 
Atès que l’empresa adjudicatària EMPRESA DE SERVICIOS JUAN Y JUAN, SL, en data 19 de 
juliol de 2012, presenta sol·licitud de revisió de preus. 
 
Atès que l’enginyer Salvador Gibert Badia, tècnic de Medi Ambient, en data 17 de setembre de 
2012,  ha emès informe al respecte amb el contingut literal següent: 
 
“Que formula Salvador Gibert Badia en relació a la sol·licitud de revisió del preu del contracte 
corresponent a la gestió del servei municipal de neteja viària , gestió de la deixalleria del municipi, 
i el servei de recollida de residus sòlids urbans que consta dels serveis següents: recollida de 
fracció orgànica, recollida de la fracció resta, recollida de paper/cartró,  vidre, envasos,  
mobles/trastos/estris, i servei de neteja i desinfecció dels contenidors de cada fracció (Exp. 1639 
de l’any 2006). 
 
L’empresa adjudicatària d’aquest contracte és EMPRESA DE SERVICIOS JUAN Y JUAN S.L. i 
mitjançant instància de data 19/7/2012 i registre d’entrada núm. 002861 / 2012 sol·licita la 
revisió de preus de l’esmentat contracte amb efectes de 1 de maig de 2012. 
 
Aquest contracte es va signar amb data 4 de maig de 2007 per un import total anual de 
797.786,36 € (IVA inclòs)  
 
Segons la clàusula 21 del Plec de Condicions el contractista tindrà dret a la Revisió de Preus 
del contracte quan hagi transcorregut un any des de la seva signatura.  
 
Cal comentar que la mateixa clàusula 21 relativa a la revisió de preus diu textualment: “A aquests 
efectes, el contractista, en el termini d’un mes següent a que es compleixin els requisits anteriors,  
podrà presentar a l’Ajuntament una sol·licitud de revisió de preus. Si no es fa a l’esmentat termini, 
l’Ajuntament, motivadament, podrà denegar la revisió de preus sol·licitada. 
El percentatge de revisió de preus s’aplicarà sempre sobre el preu inicial anual del contracte. De manera 
que el preu d’adjudicació es revisarà de conformitat amb la fórmula polinòmica següent”: 
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            Ht          Gt          (IPC)t               Emt 
Kt = A ----- + B ----- + C -------- + D ------ + E 
            Ho         Go         (IPC)o               Emo 

 
 
Essent: 
Kt: Coeficient de revisió a aplicar 
A: Quocient entre el cost de mà d’obra i el cost total del contracte pel qual s’adjudica la licitació 
(exceptuant impostos i Benefici Industrial) en el moment de la licitació. 
B: Quocient entre el cost de productes energètics utilitzats pels vehicles adscrits als serveis (biodiesel, 
gas-oil A, gasolina) i el cost total del contracte pel qual s’adjudica la licitació (exceptuant impostos i 
Benefici Industrial) en el moment de la licitació. 
C: Quocient entre els costos de material utilitzats per manteniment del material 
mòbil, contenidors, vestuari i altres  i el cost total del contracte pel qual s’adjudica la licitació 
(exceptuant impostos i Benefici Industrial) en el moment de la licitació. 
D: Quocient entre el cost de finançament i el cost total del contracte pel qual s’adjudica la licitació 
(exceptuant impostos i Benefici Industrial) en el moment de la licitació. 
E: Correspon a l’apartat de despeses no revisables al llarg del contracte. És el Quocient entre les 
despeses generals i les amortitzacions en el moment de l’adjudicació i el cost total del contracte en el 
moment de l’adjudicació (exceptuant impostos i benefici industrial). 
 
   Ht           
 ----- = 1 + tant per 1 d’augment salarial base del personal inclosa la Seguretat Social      
   Ho          entre el moment (t) de la revisió i el cost anterior 
 
   Gt         
 ------ = 1 + tant per 1 d’augment del cost del gas-oil  entre el moment (t) de la  
   Go         revisió i el cost anterior  
                
 
   Emt = Índex oficial del MIBOR / EUROMIBOR en operacions a 3 mesos, resultat de la mitjana      anual 
de l’any de revisió. 
   
  Emo = Índex oficial del MIBOR / EUROMIBOR del mes de desembre de 2006 segons el Butlletí 
estadístic del Banc d’Espanya. 
 
   IPCt 
--------- = 1 +  tant per 1 d’augment de l’índex de preus al consum 
   IPCo 

 
 
Segons l’oferta econòmica presentada aquests coeficients inicialment eren els següents: 
 

A = 406.392,70 / 713.487,78 = 0,5696 
B =   96.016,00 / 713.487,78 = 0,1346 
C =   66.460,26 / 713.487,78 = 0,0931 
D =   37.953,40 / 713.487,78 = 0,0532 
E = 106.665,42 / 713.487,78 = 0,1495 

 
El 27 de maig de 2010, a proposta de l’ajuntament, aquest contracte es va sotmetre a una 
modificació contractual que va comportar una reducció del servei i del cost total anual del 
servei. El cost del contracte amb reducció del servei a preus d’origen va resultar de 639.491,24 
€/any (exclosos el benefici industrial i l’IVA) segons el desglòs següent: 
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(*) El cost augmenta per l’amortització de material nou (grua VRETEN) per a la manipulació dels 
contenidors soterrats. 
NOU COST ANUAL DE CONTRACTE AMB LA REDUCCIÓ DEL SER VEI I AMB PREUS 2009
Nou cost anual de personal amb preus 2009 371.877,40 €/any (exlosos el B.I., les D.G. i l'IVA)
Nou cost anual de consumibles i manteniment amb preus 2009 263.372,09 €/any (exlosos el B.I., les D.G. i l'IVA)
Amortització nou material (grua VRETEN) 5.665,37 €/any (exlosos el B.I., les D.G. i l'IVA)
Subtotal 640.914,86 €/any (exlosos el B.I., les D.G. i l'IVA)
Despeses generals 5% 32.045,74
Benefici industrial 4,5 % 30.283,23
IVA 7% 49.227,07
TOTAL COST DE CONTRACTE ANUAL AMB PREUS 2009 I AMB REDUCCIÓ DE SERVEI752.470,90 €/any

Preu total d'adjudicació del contracte (maig 2007) 797.786,36 (IVA inclòs)
Cost total anual del contracte amb preus 2009 i sense reducció de servei 851.586,98 (IVA inclòs)
Estalvi anual aconseguit amb la reducció de servei proposada amb preus 200999.116,08 €/any  

 

Revisió de preus a maig de 2012: 
 
-Augment del cost de personal: 
 
   Ht           
 ----- = 1 + tant per 1 d’augment salarial base del personal inclosa la Seguretat Social      
   Ho          entre el moment (t) de la revisió i el cost anterior 
 
Cost de personal en el moment de l’adjudicació amb la reducció de servei = 350.761,34 € 
Càlcul del cost de personal per a l’any 2012 (considerant la reducció del servei que es va realitzar en el 
seu dia): 
Cost de personal a l’any 2009 (amb reducció de servei) = 371.491,34 €/any 
Pujada salarial segons conveni per a l’any 2011 = 2,5% 
Cost de l’any 2011 = 1,025 x 371.491,34 = 380.778,62 €/any 
Pujada salarial segons conveni per a l’any 2012 = 85% de l’IPC  estimat = 85% del 2,4% = 2,04% 
Cost de l’any 2012 = 1,024 x 380.778,62 = 389.917,30 €/any 
 
   Ht   /   Ho  =  389.917,30 / 350.761,34 = 1,1116 
 
-Augment de cost del gasoil: 
Preu mig amb impostos del gasoil d’automoció a Catalunya a l’abril del 2012 =1,40 €/ litre 
Preu mig amb impostos del gasoil d’automoció a Catalunya el maig del 2007 =0,955 €/ litre 
 
   Gt   /   Go  =  1,40 / 0,955 = 1,4659 
       
IPC/IPCo = 1,1140 ja que l’increment de preus al consum des de maig de 2007 al maig de 2012 va ser 
del 11,40%. 
 
Emt / Emo = (mitjana euribor a 3 mesos de l’any de revisió, de maig 2011 fins abril 2012) / (Euribor a 3 
mesos desembre 2006) (*) = 1,362 / 3,638 = 0,3743 
(*) Segons plec de condicions tècniques 
 
En conseqüència, el resultat de l’aplicació de la fórmula polinòmica de revisió serà:  
Kt = 0,5485 x 1,1116 + 0,131 x 1,4659 + 0,0850 x 1,1140 +  0,0593 x 0,3743 +0,1761 = 0,6097 + 
0,1920 + 0,0946 + 0,0221 + 0,1761 = 1,0945 
 
Revisió cost contracte inicial (amb reducció de servei) = 639.491,24 x 1,0945 = 699.923,16 
€/any (exclosos el benefici industrial i l’IVA) 
Aplicant el 4,5 % de benefici industrial de l’oferta econòmica i el 8% d’IVA corresponent en 
resulta el següent: 
699.923,16 x 1,045 x 1,08 = 789.933,28 €/any (IVA inclòs) 
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Per tant, el nou cànon anual aplicable a partir de maig de 2012 és de 789.933,28 €/any 
(IVA inclòs), que equival a 65.827,77 €/mes (IVA in clòs) . El preu resultant suposa un 
increment del 10,47 % (IVA inclòs) respecte del cost inicial d’adjudicació amb reducció de 
servei. En aquest increment hi influeix l’increment d’IVA que va passar del 7 al 8%.  
A partir de setembre de 2012 l’IVA a aplicar serà d el 10%, de manera que el nou cànon 
anual aplicable a partir de setembre de 2012 serà d e 804.561,67 €/any (IVA inclòs), que 
equival a 67.046,80 €/mes (IVA inclòs). 
 
El preu sol·licitat per l’empresa és de 817.099,09 €/any (10% d’IVA inclòs), de manera que 
segons el present informe resulta una diferència de 12.537,42 €/any (IVA inclòs) a favor de 
l’ajuntament. La diferència rau en el diferent coeficient de revisió obtingut.” 
 
Atès que donada audiència al contractista , aquest ha manifestat verbalment la seva avinença 
amb el contingut de l’informe tècnic i en conseqüència  l’acceptació dels imports revisats del 
nou cànon. 
 
Vist el que disposen els articles 103, 104, 105 , 108 i 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 
16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
Atès que segons informe d’Intervenció al grup de programa  162 concepte 227 del vigent 
pressupost general de 2012 hi ha consignació pressupostària per atendre la despesa que 
generarà la present contractació amb la revisió de preus proposada pel període de maig a 
desembre de 2012. 
 
Vist que l'article 52.2.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix al Ple la competència per a aquesta 
contractació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida el dia  17 de setembre de 2012 
va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Modificar de la clàusula 21, relativa a la revisió de preus , del Plec de condicions 

administratives i tècniques del concurs, aprovades pel   Ple de l'Ajuntament, 
aprovat en sessió ordinària del Ple de la Corporació celebrada el dia 30 de 
novembre de 2006,  disposant la seva exposició al públic al tauler d’edictes i a la 
Web de l’Ajuntament, amb expressió dels recursos que s’hi poden interposar, 
l’expressió “El percentatge de revisió de preus s’aplicarà sempre sobre el preu 
inicial anual del contracte”  la qual restarà redactada  amb els termes següents: 

 
“El percentatge de revisió de preus s’aplicarà sempre sobre el preu inicial anual 
del contracte ,  o sobre el nou preu que resulti per haver estat objecte de 
modificació de contracte.” 

 
SEGON.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de la  GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL 

DE NETEJA VIÀRIA , GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL MUNICIPI,  I EL SERVEI 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS QUE CONSTA DELS SERVEIS 
SEGÜENTS : RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA, RECOLLIDA DE LA 
FRACCIÓ RESTA, RECOLLIDA DE PAPER/CARTRÓ,  VIDRE, ENVASOS,  
MOBLES/TRASTOS/ESTRIS, I SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS 
CONTENIDORS DE CADA FRACCIÓ, sol.licitada per l'  EMPRESA DE 
SERVICIOS JUAN Y JUAN, SL ,  determinant que el contractista té dret a la 
contraprestació econòmica mensual de 65.827,77 euros (IVA inclòs al tipus del 8%) 
amb efectes retroactius des del mes de maig de 2012 i fins l’agost de 2012, i de 
67.046,81  euros (IVA inclòs al tipus del 10%)  des del mes de setembre de 2012 i 
fins el desembre de 2012,  resultant la quantitat de 2.560,32 euros (IVA inclòs al 
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tipus del 8%) i de 3.779,36  euros (IVA inclòs al tipus del 10%) de diferencial a favor 
del contractista, entre l’import satisfet mensualment de maig a agost i el que s’ha de 
satisfer de setembre a desembre, respectivament,  que es deriva de l’aprovació de 
la revisió de preus. 

 
TERCER.-  Autoritzar i disposar la despesa de 25.358,71 euros (10.241,29 euros de 4 

mensualitats –maig a agost + 15.117,42 euros de 4 mensualitats –setembre a 
desembre), amb càrrec al grup de programa 162  concepte 227 del vigent 
pressupost general de 2012. 

 
QUART.-  Notificar el present acord a l'  EMPRESA DE SERVICIOS JUAN Y JUAN, SL. 
 
 
Intervé el Sr. Martín qui diu que es tracta d’aprovar la revisió de preus que la empresa va 
demanar. Comenta que l’any passat ja tenien dret a demanar-ho però se’ls hi va convèncer per 
tal que no ho fessin, i aquest any si que ho han demanat. Explica que hi ha una diferencia 
respecte el que es pagava l’any passat d’uns 45.000 €. 
 
La Sra. Sànchez comenta que es difícil fer una comparació de tots els imports ja que a la 
proposta unes vegades els imports estan amb IVA i d’altres sens IVA. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 
 
 
 
1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC,  PER HABILITAR UNA 

ZONA DE PÀRQUING AL NÚCLI HISTÒRIC DE VACARISSES 
 
 
Vacarisses pateix un greu problema d'aparcament en el seu nucli històric. Aquest problema no 
és nou d'ara, però s'agreuja cada dia que passa i qui més pateix aquesta problemàtica són els 
veïns i els comerciants. 
 
Els comerciants del nucli es troben en una situació molt difícil degut a la greu crisi econòmica 
que està passant el nostre país, la competència de les grans superfícies i el problema de 
l'aparcament, el que fa que molts dels comerços instal·lats en el nucli històric de Vacarisses 
hagin perdut molts dels seus clients i aquesta davallada pot representar el tancament definitiu 
d'algunes botigues. 
 
Nosaltres pensem que el comerç fa un poble viu, un poble en moviment, un poble on la gent es 
relaciona i, en definitiva, el comerç ajuda a la cohesió social, un element vital pel 
desenvolupament social de la nostra vila. 
 
Des d'Esquerra Republicana de Catalunya creiem que els nostres governants han de treballar, 
juntament amb els comerciants, per redreçar aquesta situació, en la mesura de les nostres 
possibilitats. Per aquest motiu pensem que en aquell àmbit en el qual l'Ajuntament pot treballar 
i facilitar les coses als nostres veïns i comerciants és en l'àmbit de l'aparcament i buscar 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  x x  x  x  x  x  

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
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solucions a aquesta greu problemàtica que, si bé no resoldrà el problema del tot, pot ajudar a 
facilitar la vida tant als comerciants com als veïns de Vacarisses. 
 
 
En base a aquestes raons, DEMANEM: 
 
 
PRIMER.-  Instar al govern municipal a entrar en negociacions de manera immediata amb els 

propietaris de la finca situada al carrer Pau Casals cantonada amb el carrer del 
Cingle. 

 
SEGON.-   Acordar amb els propietaris d'aquesta finca municipal un lloguer o que l'Ajuntament 

adquireixi part d'aquesta finca (en concret la part no construïda del carrer de la 
Torrota) per adequar el terreny per facilitar que els vehicles hi puguin aparcar. 

 
 
Intervé el Sr. Masana qui explica que aquesta moció s’ha presentat per tal d’intentar ajudar als 
comerciants davant la problemàtica que te la gent quan vol aparcar al nucli urbà, i que obeeix a 
una petició seva per tal d’intentar solucionar aquest problema, cosa que seria beneficiosa tant 
per a ells com per als veïns. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que votarà a favor, tot i que a la junta de portaveus el Sr. Alcalde 
ja va manifestar que havia intentat arribar a un acord amb els propietaris però que no va ser 
possible per qüestions familiars. 
 
El Sr. Reollo comenta que seria una solució interessant i necessària, ja que hi manca espai per 
aparcar i que està a favor tot i que opina que s’haurà d’esperar a que es resolguin aquests 
problemes per tal d’arribar a un acord. 
 
La Sra. Sànchez es manifesta igualment a favor de la proposta tot i que tal i com s’ha comentat 
el Sr. Alcalde ja va fer gestions en aquest sentit i que ara no es possible. 
 
El Sr. Alcalde explica que va intentar negociar amb la propietat, però son varis germans i s’han 
de posar d’acord per qualsevol decisió que afecti aquest espai. Explica que també es va 
interessar per aquest terreny el propietari del bar La Torrota per tal d’instal·lar una terrassa. Diu 
que per tal de comprar el terreny aquest s’hauria de requalificar en el planejament i després 
expropiar-ho, al preu que resulti determinat pel jurat d’expropiació o pels tribunals, si no ens 
posem d’acord amb la propietat, cosa que creu ara no es convenient. Per aquest motiu diu que 
si es treu de la moció la paraula “adquirir” hi votaran a favor.   
 

                   Sotmès a votació, amb l’exclusió de la expressió “adquisició” , s’aprova per unanimitat dels 
presents 
 

 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  x x  x  x  x  x  

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
1.5.-  MOCIO PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CI U I ERC,  PER HISSAR L' 

ESTELADA A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES 
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Vacarisses i Catalunya viuen un moment de molta transcendència política, econòmica i cultural 
i és important qualsevol manifestació que expressi la voluntat popular de llibertat de Catalunya. 
 
Enguany encarem un curs polític transcendental, quasi bé gosaríem dir el més transcendental 
de la història recent de Catalunya. Tenim molts reptes al davant que encarem amb força, 
energia i confiança en les múltiples capacitats del nostre país i de la seva gent. 
 
Catalunya ha iniciat un camí irreversible cap al dret a decidir. El pas endavant que en els 
darrers temps ha fet la societat catalana no és ni fugaç ni oportunista, sinó que és el pas ferm 
d’un poble que vol disposar de mecanismes d’estat propi per defensar els interessos, les 
oportunitats i el benestar dels seus ciutadans. Però certament no serà fàcil. Caldrà que malgrat 
totes les dificultats que ens trobem en aquest camí de transició nacional cap a l’Estat propi ens 
mantinguem units i fidels al nostre anhel. 
 
Perquè de l’empenta de les nostres viles, dels nostres pobles i de les nostres ciutats i de la 
nostra gent en dependrà el futur del nostre país. 
 
Els nostres símbols són els que són, i tan de bo arribi el dia en que la nostra senyera pugui 
onejar lliure a tots els balcons dels consistoris del nostre petit país. 
Fins que no hi arribem, però, hem de seguir enarborant aquella altra ensenya que va néixer des 
de la reivindicació, aquella altra que du l'estel que ens guiarà a aconseguir una Catalunya lliure, 
independent i oberta al món: l'Estelada. 
 
Atès que en les passades consultes populars del 13D de 2009, tot i tractar-se d' unes consultes 
no vinculants i que no varen comptar amb cap suport de l' administració, els vots a favor de la 
independència de Catalunya a Vacarisses van ser el 94,58% del total de vots emesos. 
 
Atès que Vacarisses es va adherir recentment a la Associació Catalana de municipis per la 
Independència. 
 
Atès que de la correlació de forces polítiques que composen l'actual consistori de Vacarisses, 
no se'n pot desprendre, sinó, un sentiment i una voluntat majoritàriament sobiranista, creiem 
sincerament que trobarem una resposta afirmativa a la moció que presentem. 
 
És per tots aquests motius, que els Grups Municipals de Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana de Vacarisses proposen al Ple de la corporació l’adopció dels següents  
 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Que amb caràcter immediat després de l’aprovació d’aquesta moció, s’hissi 

l’estelada com a símbol de llibertat de Catalunya a la façana de l’Ajuntament fins 
que la declaració d’un Estat propi i d’una Catalunya independent siguin una realitat. 

 
SEGON.- Col·locar en les senyals de circulació que indiquen l’arribada i la sortida de 

Vacarisses, una placa amb la inscripció "Municipi adherit a l'Associació de 
Municipis per la Independència", per tal de donar a conèixer a tothom que ens visiti 
quina es la nostra nació. 

 
TERCER.-  Notificar a l'Assemblea Nacional Catalana, a la Associació Municipis per la 

Independència i a la Generalitat de Catalunya, l'adopció d' aquestes mesures. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que aquest ple es important, atesos  els esdeveniments 
que s’estan donant en aquests moments. Diu que a la moció es demana que s’hissi l’estelada a 
l’ajuntament, tal i com s’ha fet a d’altres municipis.  
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Intervé el Sr. Mendez qui diu que la senyera ja es penja lliurement als balcons e institucions. 
Comenta que a la moció es diu que segons la composició de l’ajuntament a Vacarisses hi ha 
una majoria sobiranista, i diu que li agradaria saber si això es així, ja que sempre ha sentit que 
UIPV es municipalista, i que cada regidor te les seves idees al respecte, i per tant uns si que ho 
poden ser i d’altres no. 
Continua dient que la bandera independentista es mes un sentiment que una altra cosa, i, per 
tant, no ens representa a tots els catalans, i legalment no es obligatori hissar-la a l’ajuntament. 
S’adreça al Sr. Alcalde per dir-li que la llei obliga a que la bandera espanyola estigui hissada a 
l’ajuntament, i li demana que compleixi la llei. Diu que ara per ara la prioritat de tots ha de ser 
treballar per sortir de la crisi. Diu que votarà en contra de la moció. 
 
Pren la paraula la Sra. Sànchez qui diu que el seu partit no es independentista, i que defensa 
un model federal, però que entén que després dels esdeveniments del dia de la diada en que hi 
havia gent que no era independentista hi ha un sentiment majoritari que no es pot qüestionar. 
Tot i això  diu que hem de tenir present que quan es va fer la consulta no vinculant sobre la 
independència només varen votar un 15 % dels possibles electors i que per aquest motiu no 
podem deduir d’aquest resultat que hi hagi un sentiment majoritàriament independentista.  
Diu que el PSC no està ni a favor ni en contra, i que estaran atents per veure com evoluciona 
aquest assumpte. Per tot l’esmentat diu que s’abstindran a la votació. 
 
Intervé el Sr. Martín qui manifesta que es evident que estem vivint uns moments decisius a 
Catalunya. Diu que son moments per intentar anar tots junts i que per aquest motiu han 
demanat als membres de CIU i ERC que retiressin la moció per tal de parlar-ne i la 
presentessin al proper ple, i no han volgut. En aquest sentit diu que votaran en contra tant 
d’aquesta moció com de la següent de l’ordre del dia. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que la bandera estelada es mes que un sentiment, que va sortir 
de Cuba, i ara Cuba no es Espanya sinó un país independent. Comenta al Sr. Mendez que no 
va anar a l’homenatge a la senyera. Continua dient que Catalunya es un sol poble, que anirem 
tots junts, ja que la majoria vol la independència, i que tot i haver-hi molt emigrant es viu en 
cohesió. 
Li diu a la Sra. Sànchez que Vacarisses si que te una majoria independentista ja que Catalunya 
te un 51% de població que ho es i per tant si extrapolem aquestes així resulta. Afegeix que es 
un municipi adherit a la Associació de Municipis per la Independència i que es van adherir a un 
manifest independentista el dia 11 de setembre.  
Pel que fa referència al consens proposat per aprovar la moció diu que hi ha una junta de 
portaveus que es el lloc on s’han de parlar d’aquestes cosses, i comenta que ha parlat 3 
vegades amb el Sr. Martín sobre aquest tema. Diu que no es forma de fer les coses i que ERC 
a Vacarisses porta molts anys presentant mocions en defensa de la independència i mai fins 
ara s’havia parlat de negociar-les abans del ple, per la qual cosa no entén que ara es digui 
això. Per tot això diu que en aquestes condicions no es pot retirar la moció i comenta que no 
s’ha volgut negociar, cosa que li sap molt greu. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui felicita al consistori per l’acte del 11 de setembre. Comenta que no 
acaba d’entendre el perquè no aproven la moció. Diu que es podria haver consensuat a la junta 
de portaveus. A continuació diu que es tracta d’un sentiment i treu una estelada per posar-la 
penjada davant seu sobre la taula de plens. 
 
El Sr. Alcalde li crida l’atenció i li demana que no faci teatre i que retiri l’ estelada de la taula. 
 
El Sr. Reollo li respon que no treurà l’ estelada i que si vol que sigui la policia local qui la retiri. 
Comenta que actuen d’una forma hipòcrita demanant explicacions del perquè. 
 
El Sr. Méndez demana al Sr. Reollo que no perdi les formes i diu que al ple s’ha de donar un 
exemple d’ordre. Li diu a la Sra. Sánchez que ha comentat que no està d’acord amb la 
independència i en aquest sentit diu que el partit socialista ha de decidir que vol ser quan sigui 
gran ja que el Sr. Bustos va dir que al PSC hi ha gent independentista i gent que no ho es, i en 
el moment actual els partits han de clarificar les seves postures.  
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Li comenta al Sr. Masana que ja li va dir el per que no va anar a la Diada. Diu que abans ha 
comentat el tema de la por i demana que no s’entri en aquest tema, que entén la postura del 
Sr. Masana, però li demana que faci el mateix. 
 
Intervé de nou la Sra. Sànchez qui diu que es cert que hi ha hagut independentistes al PSC, 
però en aquests moments les coses canvien tant. Diu que on hi ha mes nacionalistes es al PP, 
i d’aquí el rebuig de la gent. Comenta que l’equip de govern no va parlar per consensuar a la 
junta de portaveus expressament, perquè te dubtes, i que per aquest motiu s’ha de votar la 
moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Martín qui diu que l’equip de govern va trucar per intentar consensuar la 
moció, i que li ha decebut la decisió del Parlament del compromís de fer el referèndum en 4 
anys, quan havia de ser immediat. Per tot això diu que en un tema com aquest hem d’anar tots 
junts i que no es poden fer les cosses de cara a la foto. 
 
El Sr. Masana treu una estelada, la posa igualment penjant davant de la taula de plens i diu 
que no la pensa treure fins que Catalunya sigui independent. 
 
El Sr. Alcalde diu que comprovarà la legalitat del fet de posar símbols a la sala de plens. 
 
El Sr. Masana diu que està disposat a modificar la moció en el sentit de que només s’acordi 
hissar la estelada a l’ajuntament. 
 
Sotmès a votació NO s’aprova amb el següent resultat a la votació. 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR   x  x        

EN CONTRA  x       x  x  

ABSTENCIONS       x      
 

 

 

 
1.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC  I CIU DE VACARISSES 

PER DECLARAR VACARISSES TERRITORI CATALÀ LLIURE I I NSTAR AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA QUE DECLARI LA INDEPENDÈNCIA  DE 
CATALUNYA. 

 
Catalunya ha iniciat un camí irreversible cap al dret a decidir. El pas endavant que en els 
darrers temps ha fet la societat catalana no és ni fugaç ni oportunista, sinó que és el pas ferm 
d’un poble que vol disposar de mecanismes d’estat propi per defensar els interessos, les 
oportunitats i el benestar dels seus ciutadans. 
 
L’èxit de la manifestació celebrada l’11 de setembre de 2012 i el missatge clar dels ciutadans 
de Catalunya sobre la independència del nostre país, és la força que ens empeny a subscriure 
la present així com a declarar el municipi de Vacarisses com a territori català lliure i, a l’espera 
que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els 
reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica  que pateixen 
els veïns i veïnes de Vacarisses i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a 
conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui Catalunya pateix un atur injust, 
una part preocupant de la població es troba al llindar de la pobresa, les activitats econòmiques 
estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.400 milions d’euros anuals per 
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Catalunya. Els constants atacs a la llengua i la cultura Catalana, amb total impunitat i falta de 
respecte a una cultura i una nació mil·lenària. 
 
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en 
defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. 
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de 
forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres. És 
un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha 
incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la 
Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en 
descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha 
agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que 
desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la 
Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es 
promouran grans canvis legals que atemptarien, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i 
tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al 
conjunt de la ciutadania. Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la 
seva llengua, la seva cultura. És per tots aquests motius i, principalment per a preservar el 
benestar dels veïns i veïnes de Vacarisses, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta 
situació de dependència insostenible i injusta, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu 
en aquests moments històrics que ens està tocant viure. 
 
Atès que en les passades consultes populars del 25 d’abril de 2010, tot i tractar-se d' unes 
consultes no vinculants i que no varen comptar amb cap suport de l' administració, els vots a 
favor de la independència de Catalunya a Vacarisses van ser el 94,58% del total de vots 
emesos. 
 
Atès que dia rere dia, patim com l’Estat ens escanya políticament imposant-nos un model 
d’organització territorial i un seguit de decrets llei que ignoren les decisions de la nostra 
ciutadania. 
 
Atès que, dia rere dia, patim com l’Estat ens escanya també econòmicament desentenent-se 
de serveis que necessita la nostra ciutadania alhora que espolia els nostres recursos. 
 
Atès la situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Vacarisses i, per extensió, 
de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. 
 
Atès que Vacarisses es va adherir recentment a la Associació Catalana de municipis per la 
Independència. 
 
Atès que de la correlació de forces polítiques que composen l'actual consistori de Vacarisses, 
no se'n pot desprendre, sinó, un sentiment i una voluntat majoritàriament sobiranista, creiem 
sincerament que trobarem una resposta afirmativa a la moció que presentem. 
 
 En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM: 
 
 
PRIMER.-  Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de 

sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de DOS MESOS i, si s’escau, 
convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya. 

 
SEGON.-  Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre 

accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents 
registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un 
banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis 
i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia 
de Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat 
internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de 
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negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de 
transició cap al nou estat català. 

 
TERCER.-  Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que 

cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català 
i, en especial, les següents: 

- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la 
independència, l’estelada. 

- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida 
pública o acadèmica catalana. 

- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia 
per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya. 

- Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable. 
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió 

Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 
 

QUART.-  L’Ajuntament de Vacarisses s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les 
diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 

 
CINQUÈ.-  Finalment, des de Vacarisses, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat 

espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci 
en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles 
del món. 

 
SISÈ.-  Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups 

parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del 
Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui 
als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a 
la Federació de Municipis de Catalunya.  

 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui comenta que amb la decisió de no votar a favor aquesta moció, tal i 
com han dit abans, l’han decebut a ell personalment i a la resta de gent que estava il·lusionada 
amb aquest acord. 
 
Intervé el Sr. Mendez qui diu que votarà en contra de la proposta, també en aquest cas per 
qüestions de legalitat, ja que hi ha acords a la moció que no son legals. 
Diu que li ha costat molt a aquest país arribar a la democràcia i que aquesta s’assenti, i que la 
democràcia suposa respectar la llei, i nosaltres som els primers que hem de donar exemple. 
Diu que se li posen “els pels de punta “ quan sent les paraules del Sr. Mas quan diu que “si es 
necessari passarem per sobre de la llei”, ja que ho considera antidemocràtic. Diu que el PP de 
Vacarisses es responsable i democràtic, comenta que la seva feina es de caràcter municipal, i 
així presentar mocions que millorin la qualitat de vida del nostre municipi. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que el Sr. Mas sap el que diu per que està recolzat pel 
poble, cosa que ja veurem el dia 25 de novembre. Diu que el PP fa el típic discurs nacionalista 
espanyol, tal i com ha dit la Sra. Sànchez, i  ja ens hem cansat i per això s’ha decidit el que 
s’ha decidit. Diu que només falta conèixer el resultat de la votació d’aquesta tarda al Parlament. 
 
Intervé de nou el Sr. Masana qui diu que la voluntat del poble no la pot aturar ningú, i si ens 
hem de saltar la legalitat del poble que ens està ocupant ho farem. Diu que en cas contrari,  no 
hi haurien estats al mon. Continua dient que a Catalunya no hi haurà cap ruptura, ja que anirem 
tots junts. En referència a les paraules del Sr. Mendez diu que la independència de Catalunya 
milloraria la qualitat de vida de les vilatanes i els vilatans. També comenta que ERC es 
responsable des de l’any 1931. 
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El Sr. Mendez s’adreça  al Sr. Reollo i li diu que ell sap el que ha de fer i el que ha de dir, i que 
ho deu saber ell, per que la resta de catalans no han dit res. En referència a les seves 
afirmacions sobre que el PP es una fàbrica d’independentistes diu que el seu partit mostra 
lliurement la seva opinió, però que no es tracta de cap qüestió de por. Diu al Sr. Reollo que CIU 
ha de manifestar-se clarament, tal i com ho fa ERC o el PP. 
Comenta que si sortim de la legalitat al mateix ajuntament anem malament, i que no entrarà en 
el debat sobre si a Vacarisses es viurà millor si Catalunya es independent o no. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui fa una breu explicació sobre la evolució de la nació catalana 
des del 1714, en que teníem per exemple moneda pròpia, i diu que desitjaria una separació 
amistosa d’Espanya,  que segons estudis realitzats a l’efecte es desprèn que Catalunya viuria 
millor i que ens roben molts milions cada any que no reverteixen a Catalunya. Diu que Espanya 
està en fallida i que nosaltres no volem estar en aquesta situació desastrosa. 
Acaba la seva intervenció dient que alguns esgrimeixen motius econòmics per demanar la 
independencia però d’altres tenim mes motius que aquests. 
 
Sotmès a votació NO s’aprova amb el següent resultat a la votació.  
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR   x  x        

EN CONTRA  x       x  x  

ABSTENCIONS       x      
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS. 
 
No n’hi ha. 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA  

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 23 I 30 DE JULIOL DE  2012, I 3, 10 I 17 DE 
SETEMBRE DE 2012. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern local que es relacionen, les 
minutes de les quals ha estat entregada als regidors juntament amb la convocatòria plenària.   
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 190/2012,  de 20/07, al 233/2012, de 
20/09), (Medi  Ambient,  del 17/2012, de 24/07, al 18/2012, de 09/ 08),  (Serveis 
Municipals , del 28/2012, de 26/07, al 30/2012, de 14/09), (Sanitat i Consum, del 
44/2012, de 23/07, al 57/2012, de 13/09),  (Urbanisme, del 106/2012, de 30/07, al 
115/2012, de 19/09),  (Ensenyament, del 11/2012,de 27/07, al 16/2012, de 10/09),  
(Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 9/2012 , de 19/07, al 10/2012, de 18/07),  
(Seguretat Ciutadana i Emergències del 53/2012, de 03/08, al 65/2012, de 07/09),   
(Dones, el 4/2012, de 19/07),  (Cultura, del 10/2012, de 16/07, al 12/2012, de 27/ 07), ( 
Joventut, el 4/2012 de 24/07),(Comunicació el 4/201 2 de 19/09),(Gent Gran el 2/2012 
de 19/07), (Esports, el 6/2012, de 17/09). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats signats des de l’última sessió plenària ordinària. 
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3.3.-  DONAR COMPTE  DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL  LABORAL .  
 
4.-  INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Intervé el Sr. Boada qui informa que tot i que l’ajuntament té diners per pagar la paga extra als 
treballadors, per ordres del govern de Madrid no la pagaran,  i a més ho faran extensiu també 
als membres de l’equip de govern que tenen paga extra. 
 
 
5.-    PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui felicita l’Alcalde per aquesta decisió presa. Per altra banda 
explica que a l’anterior Ple es va cridar l’atenció a una persona que va fer un comentari després 
d’una intervenció del Sr. Reollo, i diu que aquest toc d’atenció li va semblar excessiu perquè es 
tracta d’una persona que habitualment no en fa de declaracions. Segueix dient, que el que 
realment ha trobat excessiu, fora d’ordre, i que no és gens constructiu,és el que ha passat avui. 
Seguidament exposa tres temes que vol comentar: 
 
- Al c/ de les Roselles a la cruïlla amb el c/ de les Margarides, es va reparar una fuita d’aigua al 
mes d’agost i encara no s’ha tornat a asfaltar. 
 
- Al parc infantil del c/ de les Roselles, la porta està estellada amb el consegüent perill de que 
els nens es facin mal i puguin surtin del parc. 
 
- Al c/ Vell de la Bauma, del Palà, Telefònica hi va instal·lar un pal i va treure alguns panots a 
més de deixar-hi les runes. 
 
En relació al primer tema el Sr. Alcalde li respon que son coneixedors d’aquesta situació, i 
d’altres semblants ,i que ja hi estan treballant per solucionar-ho i han demanat pressupostos. 
En relació a la tercera proposta, el Sr. Martin li respon que les runes ja no hi son i que els 
panots es posaran properament. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui exposa les seves preguntes i comentaris: 
- Adreçant-se al Sr. Boada li explica que li han fet saber que durant la recepció d’entitats, a la 
que el seu partit no va assistir, durant la seva xerrada va fer algun comentari en relació als 
partits que no hi eren, i li diu que li agrairia que no fes política en actes culturals, doncs la 
decisió d’Esquerra de no anar-hi es tant respectable com una altra. A més, comenta que es va 
utilitzar la pagina web per dir coses que no son veritat, doncs es deia que havien assistit 200 
persones i això suposarien 100 entitats a dues persones per entitat, i que n’hi hauria prou dient 
que l’acte va anar bé i estava molt ple. 
- Pregunta a la Sra. Arambarri si es segueixen duent a terme politiques de joventut 
descentralitzades i a on. 
- En relació a l’aparcament de la Font de la Urpina, com ja ha comentat d’altres vegades, cada 
vegada està pitjor. 
- Li han demanat perquè a l’aparcament del c/ Pau Casals no s’hi pot aparcar al migdia, si no hi 
entren autobusos. 
- Ha observat que a l’escrit del conveni que han signat amb Xarxa, el Rescat, l’escut de 
l’Ajuntament de Vacarisses no és l’oficial. 
- Vol saber com afectarà l’augment de l’IVA en els pressupostos. 
 
El Sr. Boada li respon, pel que fa al tema del IVA, que l’augment suposa uns 125.000 euros a 
l’any de més. 
 
- En relació a les places d’escola bressol vol saber si hi ha gent que s’hagi interessat en si hi 
han places lliures. 
- En el darrer Ple una persona del públic va manifestar que durant l’anterior legislatura va 
presentar documents adreçats a Participació Ciutadana amb dades que no eren reals, i que per 
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tant els van enganyar. Li agradaria saber si tenen pensat fer alguna cosa al respecte, doncs 
potser s’haurien de revisar aquestes dades i, si convé, retirar-lis la subvenció que se’ls va 
donar, doncs van signar com si les dades fossin reals. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui, en relació a la recepció d’entitats, diu que no recorda 
exactament com va anar, però que en aquest acte es vol agrair des de l’ajuntament a totes les 
persones que fan alguna cosa desinteressadament per Vacarisses. Segueix explicant que els 
hi consta que aquest any, mitjançant correus electrònics, s’ha intentat boicotejar l’acte per tal 
que les entitats no hi anessin, i això li va doldre, doncs, com ja ha dit, aquest acte és una 
manera de donar les gràcies a les persones que treballen per Vacarisses i compartir una 
estona junts amb una copa de cava o un suc. 
 
En relació a l’aparcament de la Font de la Urpina el Sr. Martín comenta que no te coneixement 
de que existeixi cap problema i que es pot aparcar perfectament. 
Intervé el Sr. de la Vega qui confirma que l’entrada de l’aparcament es troba en molt mal estat. 
L’Alcalde respon que es mirarà. 
  
En relació a l’aparcament del c/ Pau Casals, el Sr. Martin explica que no es tracta d’un 
aparcament públic i que l’acord que hi ha amb els propietaris és només per a que els 
autobusos puguin girar, i que es paga un lloguer per unes hores determinades, tot i que per 
esdeveniments importants tenen autorització per permetre l’aparcament de vehicles. 
 
El Sr.Gibert explica que, en relació a les places d’escola bressol, si que hi ha hagut persones 
interessades en obtenir una plaça, i que s’ha obert un procés per a que, en principi, totes les 
persones que ho han sol·licitat tinguin plaça, a no ser que en vinguin més i no es disposi de 
mes places. 
 
El Sr. Masana comenta que ha fet aquesta reflexió pensant en les tres persones que es van fer 
fora i que potser alguna se’n podia haver salvat. 
 
El Sr. Gibert li explica que malauradament aquestes tres persones es van fer fora perquè tenien 
28 nens menys, i que ara tenen dos o tres demandes de plaça que poden cobrir amb el 
personal fix al que se li van reduir hores lectives. 
 
Pren la paraula la Sra. Arambarri qui, en relació a la pregunta sobre les polítiques 
descentralitzades de joventut, diu que es porten i es seguiran portant a terme des de l’Institut. 
 
El Sr. Masana aclareix que les polítiques descentralitzades es feien des de les urbanitzacions. 
Es va treballar al Ventaiol amb un grup de nanos des de la Regidoria de Serveis Socials i 
Joventut, i també es van fer tallers a Can Serra, precisament per descentralitzar, doncs el Punt 
de Vol està molt cèntric i és difícil d’accedir. I tot això no s’ha continuat. 
 
El Sr. Boada li respon que en concret al Ventaiol s’està fent un estudi per engegar un projecte, 
doncs hi ha d’altres problemes. 
 
El Sr. Masana afegeix que precisament si s’hagués seguit treballant en aquests problemes des 
de Serveis Socials i Joventut potser s’haguessin pogut aturar. 
 
En relació al comentari de que una persona del públic va manifestar que havia enganyat amb 
les dades presentades, el Sr. Boada demana al Sr. Masana que l’informi al final del Ple. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui vol comentar un parell de coses: 
 
- A Can Serra, a la pujada que hi ha cap a l’associació, hi ha dos contenidors,i l’altre dia el 
contenidor groc estava fora de lloc i ell va posar-lo bé. El que demana es que aquests 
contenidors que mosseguem les voreres, es vagin retirant a poc a poc, i limitar-los amb una 
tanca o fusta. Segueix explicant que ,a Can Serra entre contenidors i pals telefònics, les 
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voreres son impracticables per mares amb cotxets. 
 
- Pregunta al regidor d’Ensenyament quan entrarà en vigor el servei de carmanyola a l’Institut i 
quin serà el seu cost. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui en resposta al tema dels contenidors de Can Serra diu que 
miraran de solucionar-ho i que de fet ara s’està estudiant el tema dels Caus, on els porcs 
senglars estant tombant diàriament els contenidors. 
 
Pel que fa al servei de carmanyola, el Sr. Gibert explica que degut a que l’enquesta que va fer 
l’Institut sobre el servei de menjador va donar com a resultat que només 5 usuaris hi estaven 
interessats, ha desaparegut el servei de menjador. Per altra banda es va proposar en un 
consell escolar la possibilitat de tenir cantina i carmanyola. El servei de carmanyola el 
gestionarà l’Ampa, igual que en d’altres instituts, i el seu cost aproximat serà d’un euro. 
Segueix dient que suposa que cap al mes d’octubre es podrà posar en marxa. 
 
La Sra. Sánchez demana intervenir per al·lusions, doncs diu que li sap molt greu que facin 
interpretacions molt mal intencionades del que fan els partits polítics i vol explicar molt clar el 
que el PSC va fer en relació a la recepció d’entitats. Explica que el PSC no va boicotejar res, 
que aquesta es la interpretació mal intencionada que ells en fan. Segueix dient que el seu partit 
té una opinió sobre aquest tipus de recepció d’entitats i entenen que en temps de crisi és una 
de les primeres coses que tots el ajuntaments del país van suprimir, per respecte als temps de 
crisi, i que per tant no comparteixen el gastar diners en un festa d’aquest tipus, doncs es pot 
compartir i reunir-se d’una altra manera. A més, considera que si el seu objectiu era compartir, 
ho ha treballat molt malament, doncs parlant la gent s’entén,  i a ella personalment en un any i 
mig mai s’han adreçat a ella ni l’Alcalde ni cap regidor per parlar de res. Aclareix que el que va 
fer el PSC va ser un escrit informant a les entitats del perquè de la seva decisió de no assistir a 
la recepció d’entitats,  però en cap moment es va demanar a ningú que no hi anessin, doncs 
tothom és prou gran i madur per tenir les seves pròpies idees i actuar en conseqüència. Per 
tant, el que demana a l’Alcalde és que retiri el que ha dit, doncs ells no han demanat boicot ni 
han dit a ningú que no hi vagi i que a més, igual que el Sr. Masana, no estan d’acord en que es 
nomeni en el discurs. 
 
El Sr. Boada li respon que ells no retiraran res. 
 
Seguidament la Sra. Sánchez exposa les seves preguntes: 
 
- En relació a aquest president d’una associació que va dir públicament que havia enganyat a 
l’ajuntament amb el nombre de socis de la seva entitat, igual que el Sr. Masana, demana 
actuacions en conseqüència.  
 
- Demana saber quines gestions s’han fet amb L’Agència Catalana de l’Aigua en aquest any i 
mig,  respecte al tema de la portada en alta, que consideren vital pel municipi. 
 
- En relació al contenciós de Torreblanca II, vol saber si l’advocat que portava la defensa del 
tema ha presentat la taxació tal com se li va dir, doncs segueixen sense saber si l’ha presentat 
o no. 
 
- Vol recordar a l’equip de govern que tenen pendent de presentar a l’oposició el seu pla de 
mandat, doncs formen un govern de dos partits sembla ser amb gent de diferents ideologies, i 
donat que a ells els van exigir repetides vegades el seu pla de mandat i el van fer i presentar. 
 
- Adreçant-se al Sr. Llorens li recorda que es va comprometre a fer una consulta a Medi 
Ambient en relació a l’acumulació de vehicles a l’aparcament de La Granja, doncs allà hi 
segueixen havent molts vehicles, i desconeix si mediambientalment hi ha alguna normativa que 
ho prohibeixi, pel risc a una explosió i als dipòsits amb benzina.  
  
- Reclama novament resposta a les instàncies, doncs en un Ple es van comprometre a 
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respondre-les en cinc dies,i és conscient de que fer-ho en cinc dies és difícil,però hi ha 
instàncies del mes de març que encara no han contestat.  
 
- Vol denunciar l’estat lamentable dels parcs i jardins del municipi durant la primavera i estiu; 
aclareix que ella no culpa a l’empresa ni va en contra d’aquesta, sinó que està en contra de la 
decisió que va prendre l’equip de govern de deixar 40 quilometres de municipi en mans d’una 
petita empresa del municipi amb només dos treballadors, des dels parcs infantils a voreres, 
vorals, franges de seguretat, etc. A la primavera, quan creixen les herbes, ho fan a tot arreu per 
igual i és impossible que dues persones donin a l’abast, i demana que es faci alguna cosa al 
respecte. 
 
- Comenta que s’ha donat una subvenció per buidat de pou mort a una finca del c/ Font de Sant 
Pere 24, que s’acaba d’urbanitzar, i entén que ha d’estar connectat a claveguera, pot ser que 
sigui una errada o bé que existeixi algun cas especial. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que, quan la tècnica de suport de Participació 
Ciutadana va fer la valoració i li va ensenyar,  la seva pregunta va ser si disposava dels 
certificats del secretaris en relació al nombre de socis, i la seva resposta va ser que no, perquè 
a les bases no es demanava. Ell, coneixedor de les associacions del municipi, va trobar moltes 
incoherències en el nombre de socis, i per tant va considerar que s’hauria d’haver demanat un 
certificat del secretari de l’associació. Donat que hi ha un barem de punts en funció del nombre 
de socis, va demanar a la tècnica que aquests 4 punts que es donaven en funció del nombre 
de socis, el substituís per un percentatge en funció del tamany  de l’ urbanització, entenen que 
l’urbanització més gran tindria major nombre de socis i la més petita en tindria menys, i així ho 
corregiran per l’any vinent. Per tant, explica, que si el Sr. Fuentes va dir que alguna dada no 
s’ajustava a la realitat, ell mateix, coneixedor de la majoria de les associacions, va fer aquest 
canvi i per tant creu que el tema es pot donar per saldat d’aquesta manera, i a partir d’ara 
filaran més prim amb les bases. 
 
Intervé el Sr. Boada qui adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu “ que té un morro”, doncs van ser 
ells els que van deixar perdre la subvenció de l’ACA i ara els reclamen que vetllin per la 
subvenció. 
La Sra. Sánchez li respon que això no és el que li ha dit, que no escolta.  
El Sr. Boada respon que la portada de l’aigua que el seu partit va signar amb l’ACA , aquesta 
els havia de pagar el 60%, i que ells la van perdre perquè no la van justificar a temps i van 
modificar el conveni i no el van presentar, i ara els reclama perquè no demanen la portada de 
l’aigua quan van ser ells els que la van perdre. 
 
La Sra. Sánchez diu que no ha entès la seva pregunta, que el que ella li pregunta és si han fet 
alguna gestió amb l’ACA per tirar endavant el projecte de portada en alta, doncs què farà en el 
cas de que petin els pous de Can Serra i es quedin sense aigua. 
 
El Sr. Boada li respon que el que faria és reclamar-li a ella. 
 
La Sra. Sánchez diu que el que van fer ells no té res a veure, i que ho tornaria a fer a dia 
d’avui, doncs va ser una il·legalitat però una cosa de coherència, doncs no podien fer una 
urbanització i als tres mesos rebentar de punta a punta per passar una canonada. 
 
El Sr. Boada diu que està barrejant coses ,doncs una cosa és la tuberia que van posar a 
Torreblanca i l’altra és la portada de l’aigua per la qual tenien una subvenció de l’ACA, d’un 
finançament del 60%. Es va posar una tuberia inclosa a les obres que no serveix per res, per 
ara, perquè el projecte principal de fer arribar l’aigua no té finançament; que quan es disposava 
d’aquest finançament del 60% de dos o tres milions d’euros no es va poder fer, i ara que no ens 
subvencionen res demanen que es faci. S’ha perdut el 60% per no justificar-ho a temps i per no 
demanar una nova pròrroga. 
 
La Sra. Sánchez pren la paraula i diu que entén que no pensen fer res més en relació al tema 
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de la portada en alta, i que és un tema que li preocupa. 
 
El Sr. Boada diu que de moment no pensen fer-hi res, tot i que a ells també els hi preocupa, 
però que encara que ella els hi reclama, ell li reclama a ella perquè no ho han fet durant 
aquests quatre anys amb el conveni vigent i tenint els diners. 
 
La Sra. Sánchez respon que com el Sr. Boada sap perfectament el projecte no es va aprovar i 
no va ser culpa de l’ajuntament. El projecte no va tirar endavant perquè aigües de Terrassa no 
el va finalitzar, i a més, ells per prevenir el tema del tram de Torreblanca II, van fer una 
separata del projecte amb el consentiment de l’ACA, que l’ajuntament va executar sense que 
estigués tot el projecte aprovat. 
 
El Sr. Boada li diu que està confonent els temes, i que a més en la situació que està l’ACA aviat 
hauran de donar-li la cartera, doncs ara es troben que volen passar als ajuntaments les 
despeses de totes les depuradores, tot i que es paguin cànons. 
 
La Sra. Sánchez diu que només volia saber si havien fet alguna gestió en aquest sentit, i ja veu 
que no la pensen fer, doncs segons ell tenen un monument. 
 
El Sr. Boada li respon que efectivament tenen un monument, doncs es tracta d’una tuberia que 
no està finançada. 
 
El Sr. Boada passa a respondre la resta de preguntes presentades al Ple pel la Sra. Sánchez: 
 
- En relació al tema de l’advocat de Torreblanca II, el Sr. Boada diu que creu que si que ho ha 
presentat.  
 
- Pel que fa al pla de mandat diu que no sap si mai n’han parlat de que farien un pla de mandat, 
i que no hi ha projecte fet. 
 
- L’aparcament de La Granja es mirarà. 
 
 -Les instancies no contestades no sap quines son. 

 
La Sra. Sánchez li respon que li diu quines instancies  son en cada Ple, i ells s’ho apunten, per 
tant no sap si es que estripen el paper; diu que farà un e-mail perquè consti per escrit, però vol 
saber si el Sr. Serna l’obrirà o no. 
El  Sr. Serna li respon que l’obrirà però que no el respondrà, que el que ha de fer és fer una 
instancia. 
La Sra. Sánchez diu que no pot ser que hagi de fer una instància sol·licitant que li responguin 4 
instàncies, que fins i tot fa riure. 
El Sr. Serna diu que ell no té cap instància pendent de respondre. 
La Sra. Sánchez demana al Sr. Serna que no menteixi, que després la trauran, s’ho trobarà 
aquí i dirà que no ho va dir, doncs és el que fa sempre. 
El Sr. Serna li diu que ja pot treure-la. 
 
El Sr. Boada segueix donant resposta a les preguntes fetes al Ple per la Sr. Sánchez: 
 
- En relació a les places de les urbanitzacions diu que ja hi estan a sobre, que igual que ha 
comentat el Sr. Reollo en relació a la porta del parc de Can Serra, estant buscant un sistema 
per arreglar-ho. 
 
- Pel que fa al pou mort de Torreblanca II diu que ell també va veure-ho, però que es tracta 
d’uns senyors que han d’empalmar un col·lector al general i els van demanar que s’esperessin, 
i es va discutir amb l’equip de govern per si s’havia de pagar i van decidir paga’ls-hi. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Llorens, en relació al tema de les dades 
del president de l’associació de veins, li aclareix que al que ell es referia és que aquest senyor 
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va manifestar que quan ells governaven, no ara,  havia enganyat amb unes dades, i que per 
tant el que vol és que es miri, però que no es refereix a les dades d’ara ,doncs ell no pot saber-
les. 
 
El Sr. Llorens li respon que el que ell li volia indicar es que enguany hi ha unes dades concretes 
que no es corresponien a la realitat, però no només de Torreblanca II, sinó d’altres 
urbanitzacions.  
 
El Sr. Masana diu que ell entén que, el tècnic, quan rep això, es pensa que es veritat, i que si 
algú fa trampa que almenys no ho digui, doncs aquest senyor ho va dir aquí públicament i ell 
troba que és un greuge per l’ajuntament, que un president d’una urbanització manifesti 
públicament que ha enganyat a l’ajuntament. També vol demanar al Sr. Serna que li comenti al 
Sr. Boada el tema del pla de mandat, doncs ha dit dues vegades en dos plens, una vegada en 
resposta a una pregunta del Sr. Méndez i una altra vegada en resposta a una pregunta d’ell 
mateix, que sí que farien un pla de mandat, i ara ha dit que no, per tant suposa que serà que 
no. 
 
Abans de donar per finalitzat el Ple, el Sr. Albulquerque manifesta que vol agrair personalment 
al Sr.Salvador Durà la seva col·laboració desinteressada i el seu ajut en actes com la festa 
major, donat que no li fan un escrit cada vegada i que es tracta gairebé de l’últim ple de l’any, 
vol que consti el seu agraïment per part de l’equip de govern, i suposa que per part de 
l’oposició també, doncs tot ho fa pel poble. 
 

 
Essent les 21 hores i 58 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, 
 
 
 Salvador Boada i Guàrdia Joan Amengual i Tomé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


