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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 21 DE 
MARÇ DE 2013 
 
 
Vacarisses, 21 de març de 2013, 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 31 DE 
GENER DE 2013. 

 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que a la pàgina 11 de l’acta de 31 de gener, en el recull de vots 
pel tema de les subvencions dels llibres, el PSC va votar-hi en contra i s’ha posat que van 
votar-hi a favor. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat amb l’esmena sobre el sentit del vot dels regidors 
del PSC en el punt 1.4 de l’ordre del dia de la sessió, per tal que consti que el seu vot va ser en 
contra. 
 

 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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Pren la paraula el Sr. Alcalde, qui explica que a instància d’alguns regidors, donat que al públic 
hi ha representants de la PAH acompanyats dels seus fills, canviaran l’ordre del dia, i deixaran 
la proposta d’aprovació del Pressupost General per després i començaran, tal i com han decidit 
conjuntament, retirant les tres mocions presentades pels grups polítics als punts de l’ordre del 
dia 1.9, 1.10, 1.11  i es votarà per aprovar la urgència d’una nova moció conjunta. 
 
 
1.2.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROCEDÈNCIA DE  DEBATRE UN 

ASSUMPTE NO INCLÓS A L’ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCAT ÒRIA  
 
En virtut del què disposa l’article 5.6 del Reglament orgànic municipal, i articles 97.3 i 91.4 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa que s’apreciï la urgència per a 
debatre la següent moció,  assumpte no inclòs a l’ordre del dia de la convocatòria de la present 
sessió ordinària del Ple de la Corporació. 
 
S’aprova per unanimitat la declaració d’urgència de la moció. 
 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 
 

1.3.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPAL S PER ACONSEGUIR UNA 
REGULACIÓ SOCIALMENT MÉS JUSTA EN RELACIÓ AMB EL DE UTE HIPOTECARI I 
ELS DESNONAMENTS I PERQUÈ LES FAMÍLIES AFECTADES PE R PROCESSOS DE 
EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I DACIÓ DE L’ IMMOBLE EN PAGAM ENT NO PAGUIN 
PLUSVÀLUA. 

A continuació el Sr. Secretari llegeix la moció amb el següent contingut literal: 
 
 
Els Partits Polítics de Vacarisses amb representació al Consistori, amb l'ànim de trobar el 
màxim consens possible i les solucions més adients i satisfactòries, proposem al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Que mentre no s’aprovi una modificació legislativa de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals o s’adopti un acord plenari al respecte , l'Ajuntament,  en l’àmbit 
de les seves competències i en virtut de la reserva de facultats establerta en 
l’acord plenari de delegació de data 26 de novembre de 2009, procedeixi a la 
suspensió immediata dels processos derivats de liquidacions de plusvàlues per 
transmissions d’immobles per dació en pagament o execucions hipotecàries, que 
hagin generat rebuts  i estiguin en procés de cobrament en qualsevol fase, ja 
sigui voluntària o executiva. Tanmateix no procedir a practicar cap liquidació 
d’aquest impost quan la transmissió sigui conseqüència de qualsevol d’aquests 
procediments.  

 



 3 

SEGON.-  Instar al Govern de l’Estat, respecte a la plusvàlua, perquè en el futur model de 
finançament de les Entitats Locals inclogui l’exempció de pagar la plusvàlua de 
les transmissions en casos de dació en pagament o execució hipotecària quan 
aquest afecti a un habitatge de residència habitual. Alhora ampliar els 
mecanismes existents per derivar, a les entitats bancàries que s'hagin quedat 
amb l’immoble , les responsabilitats d'assumir aquest tribut que grava la 
transmissió d'una propietat.  

 

TERCER.-  Crear una comissió municipal integrada per tots els grups municipals, tècnics 
municipals i per la PAHC VACARISSES (Plataforma d’Afectats i Afectades per 
les Hipoteques i la Crisi), per tal de treballar en l’elaboració d’ una proposta 
d’acord plenari que doni una solució definitiva per la no subjecció a la plusvàlua 
municipal de les persones que pateixen aquesta situació , així com per, en la 
mesura del possible i des de l’àmbit municipal, recolzar i donar suport a tot el 
col·lectiu afectat per un procés de desnonament, des de les diferents àrees de 
l’Ajuntament . 

QUART.-  Comunicar aquest acord a la PAHC VACARISSES, i publicar-ho a la pàgina web 
municipal i a la revista El Terme. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui dona la benvinguda als representants d’ASFANEVA presents 
a la sessió plenària. Diu que vol recalcar el tercer punt i proposa trobar-se tots els grups 
municipals juntament amb els membres d’ASFANEVA per poder fer conjuntament aquestes 
dues mocions retirades i que s’ajustin al que es pugui fer des de l’ajuntament.    
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde  qui explica que no es que hagin volgut rebutjar la seva proposta, 
però que creu que s’hauria de treballar una mica més, doncs semblava una proposta molt 
general. Segueix dient que s’ha presentat a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès una proposta 
molt interessant que recull moltes mes coses. Per acabar diu que tot i així tots estan d’acord i 
treballaran perquè no s’hagi de pagar plusvàlua en cas de pèrdua de la casa. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui també dona la benvinguda als membres d’ASFANEVA, i els fa saber 
que el propòsit de tots els regidors es buscar una solució, arribar al màxim consens possible i 
aquesta ha estat la intenció de tots des de el primer moment. També diu que compten amb ells 
i en poder dialogar i solucionar tot el que sigui possible des de l’àmbit municipal. 
 
El Sr. Reollo, adreçant-se als membres d’ASFANEVA, els hi dona l’enhorabona per com estant 
conduint el tema, tenint en compte els temps que corren i les dificultats que estem patint. 
Explica que les mocions van ser molt ben acollides per tothom, però les van trobar una mica 
genèriques i van estimar que seria molt més valuós centrar-se en la realitat del nostre municipi i 
que segurament en sortirien millor parats. Els hi demana que participin en el desenvolupament  
d’aquesta nova moció, a partir de la qual operaran davant de les famílies amb aquest problema 
al nostre municipi. Segueix dient que, igual que la regidora del Partit Socialista, ell també creu  
que s’hauria de fer el cens d’habitatges buits per poder oferir un lloguer social, com a Terrassa, 
en que s’estan pagant 150 euros al mes, i aconseguir facilitar i aturar el que està passant. 
Demana als membres d’ASFANEVA que s’uneixin, i quan els citin a l’ajuntament vinguin tots i 
segueixin amb aquest tarannà tant positiu. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui vol felicitar la iniciativa que han tingut aquestes persones, 
que sabem que ho estan passant molt malament,  que estan treballant i treballaran molt dur,  i 
vol manifestar el suport que creu que els polítics han d’oferir, doncs sempre van a remolc del 
que succeeix, i que han de ser una mica més valents. Comenta que des de l’àmbit local es 
poden fer moltes coses, i per tant s’han de posar a disposició, sobretot, de la gent que ho 
passa malament. Per acabar vol felicitar a tots plegats, doncs per una vegada en un tema tant 
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sensible com aquest tenen un gran consens, i que esperen que no es trenqui al llarg de totes 
les reunions i negociacions que es faran a partir d’ara. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’acord d’avui és molt important perquè se li passarà a l’ Oficina de 
Recaptació de la Diputació per a que durant aquests dos mesos paralitzi aquestes liquidacions, 
tot i que des de febrer de 2012 es trobaven suspeses totes les aprovacions de liquidacions. Per 
acabar diu que vol felicitar a tothom, doncs tots volen el mateix. 
 
A continuació un representant de la PAHC present entre el públic demana la paraula al Sr. 
Alcalde per comentar el que s’ha estat parlant i el Sr. Alcalde excepcionalment l’autoritza. 
 
El representant de PAHC comenta que aquestes mocions estan treballades i que no es tracta 
d’un “cortar i pegar”. A continuació llegeix el següent manifest: 
 
“Primerament, ens volíem presentar i explicar qui som:  
La PAHC som un gran grup de ciutadans, molts de nosaltres en exclusió social o en llindar de 
ser-hi.  
Molts dels que formem la PAHC, avui no hi son, però també portem la seva veu.  
Tots aquests ciutadans que ja no estem disposats a deixar passar ni un sol dia més sense 
lluitar pels nostres drets, drets que els polítics, que eren qui els havien de defensar i els qui 
tenien l’obligació de vetllar pel benestar del poble, el que han fet, ha estat anar deixant caure 
família a família, mentre miraven cap altra banda i es preocupaven de rescatar bancs, en lloc 
de persones.  
Avui, també a la nostra vila, demanem que es decreti l’emergència habitacional i que s’actuï en 
conseqüència.  
Nosaltres no entenem de colors ni d’estadístiques, nosaltres sabem de realitats i 
malauradament d’injustícia social.  
Tots aquests ciutadans formem la PAH i ja hem dit prou !!  
PAHC VACARISSES, creu en ferm en les segones oportunitats I avui volia presentar dues 
mocions, poder tenir veu a una institució pública, amb la que intenta treballar de forma conjunta 
i complementària .  
Avui PAHC VACARISSES, està d’acord en mantenir els primers contactes amb aquest grup de 
govern, contacte fins a la data inexistent, ja que s’havia ignorat el greu problema que també 
patim a Vacarisses com a la resta de l’estat, i que ha permès que un munt de famílies marxin 
del poble, en la més profunda de les misèries i sense possibilitats de refer les seves vides, 
degut a la condemna hipotecària.  
Avui PAHC VACARISSES, confia en el compromís d’establir dites relacions per un bé comú, 
formant una taula de coordinació local pel dret a l’habitatge, formada per les diferents entitats 
del municipi que hi vulguin participar, poder recollir l’opinió i que hagi un debat real sobre 
polítiques d’habitatge a Vacarisses  
D’altra banda, volíem fer menció al departament de Serveis Socials, que han estat incapaços 
de recolzar a totes aquestes famílies que ho necessitaven, en alguns casos per falta d’interès i 
en altres per falta de recursos i informació, ja que aquesta situació d’emergència social els ha 
desbordat, i ara més que mai això no es pot permetre.  
També volem aclarir, que a Serveis Socials, NO arriben famílies que demanen caritat, si no 
dignitat…. I Serveis Socials hauria de ser totalment conscient d’aquesta diferència. Totes les 
persones amb poder a les administracions, tenen l’obligació moral de prendre decisions per 
protegir a la ciutadania dels genocidis financers. En cas contrari, la ciutadania hem de dir 
PROU ¡!  
Avui PAHC VACARISSES li demana a l’alcalde, Salvador Boada que compleixi amb la seva 
obligació que és aturar ja la indignitat dels desnonaments a Vacarisses, decretant, com ja hem 
dit, l’emergència habitacional, i esperem que la propera reunió serveixi, perquè tot el Ple voti a 
favor entre altres punts, de la cessió obligatòria d’ús a l’ajuntament d´una part important dels 
habitatges buits que tenen els bancs a la nostra vila. No és cert que els ajuntaments no ho 
puguin fer, es tracta de prendre decisions polítiques de debò, enlloc de mirar cap a una altra 
banda, com s’ha estat fent fins ara.  
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Avui demanem que s’actuï de manera conseqüent, en polítiques d’habitatge, que es duguin a 
terme  mocions ja aprovades en ple i que a data d’avui encara resten al calaix del “a Vacarisses 
no passa res” . 
Sí que passa Sr Boada, toquem de peus a terra… deixin senyors polítics de veure els 
vacarissencs i vacarissenques com a estadístiques, com a vots, i mirin les nostres cares, mirin 
les nostres realitats i les de les nostres famílies.  
Els bancs no compleixen amb les seves obligacions, no compleixen amb els seus impostos, 
però no passa res, molts habitatges es mantindran tancats anys i panys amb l’objectiu 
d’especular… com si no hagués passat res, com si no hi haguessin vides en joc.  
PAHC VACARISSES sabem que sí que es pot i no tirarà un pas enrere, per això creiem i 
esperem que en els propers contactes, aconseguim entre tots, aturar aquesta barbàrie i no 
permetre que els vacarissencs i vacarissenques hagin de marxar d’aquesta, la nostra Vila.  
Sí que es pot! “ 
 
 
Sotmès a votació 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       

 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D EL PRESSUPOST GENERAL 

DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2013. 
 
 
Vist que ja està ultimada l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament per l’any  2013. 
 
Vist que per part de la Interventora de l'Ajuntament ha estat informat favorablement. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 50.11 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,  i article 22.2.e  de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Corporació és l'òrgan competent per 
a l'aprovació del Pressupost, i es requereix el vot favorable la majoria simple dels membres 
presents, de conformitat amb l’article 47.1 d’aquest text legal. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del 11 de març de 2013,  va 
dictaminar favorablement. 
 
Per tot l'esmentat, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents: 
 
 

A C O R D S 
 

PRIMER.-  Aprovar inicialment, d'acord amb el què disposa l'art. 18 punts 4 i 5 del RD 500/90 de 
20/04 i art. 168 punts 4 i 5 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals 
aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, el Pressupost General de l'Ajuntament de 
Vacarisses per a l'exercici de 2013, així com les Bases d'Execució del pressupost, i 
les corresponents plantilles de personal (art. 90 Llei 7/85, de 02/04), així com les 
retribucions corresponents al personal funcionari i laboral al servei de la corporació.   
Les quanties aprovades són les contingudes en el Estat d'Ingressos i Despeses del 
pressupost que, resumides per capítols, són les següents:  
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PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS  

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ 
CREDITS 
INICIALS 

1 Despeses de personal 3.117.574,50 

2 Despeses corrents en béns i serveis 4.190.073,00 

3 Despeses financeres 112.797,50 

4 Transferències corrents 246.682,00 

6 Inversions Reals 173.320,00 

9 Passius financers 301.403,00 

 TOTAL GENERAL 8.141.850,00 

   

   

PRESSUPOST DE INGRESSOS PER CAPÍTOLS  

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ 
CREDITS 
INICIALS 

1 Impostos directes 3.664.200,00 

2 Impostos indirectes ,taxes, preus públics i altres ingressos 35.000,00 

3 Transferència corrents 1.423.440,00 

4 Transferències corrents 3.001.980,00 

5 Ingressos patrimonials 17.230,00 

 TOTAL GENERAL 8.141.850,00 
 
 
 
SEGON.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20 punt 1 i punt 2 del RD 

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

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

d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que aquest any com a novetat han volgut que tothom 
entengui els pressupostos i sàpiguen de que estan parlant, doncs moltes vegades son difícils 
d’interpretar, i per tant s’ha fet un recull per  explicar la situació de l’ajuntament en aquests 
moments. A continuació comenta l’ anàlisi que s’ha fet punt per punt. 
 
Pel que fa al padró d’habitants, si des de l’any 1990 fins al 2013 el creixement hagués continuat 
igual, estaríem ara en uns 7.000 o 8.000 habitants, però durant  el 2011 el creixement es va 
estancar, al 2012 va disminuir i ara torna a incrementar-se una mica. 
 
En relació als naixements que hi ha al municipi, des de l’any 2004 fins a l’actualitat la davallada 
ha estat important, l’any 2012 va haver-hi 74 naixements, i per tant no s’omplen les aules. 
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En relació a l’evolució de l’endeutament per any, explica que es sumen els diferents crèdits 
demanats per l’ajuntament, amb la corresponent amortització, però no apareixen els interessos. 
 
Pel que fa a les obres de Torreblanca II, diu que s’ha pagat més a l’empresa que ha fet les 
obres que el total recaptat, i que l’ajuntament està finançant en aquest moment 1.600.000 €, 
perquè encara falta passar la vuitena liquidació per un import total de 1.077.000, i a més hi ha 
els fraccionaments i els rebuts impagats. 
 
Per altra banda diu que també tenim deutes d’altres administracions, per exemple acords de 
subvencions que no ens paguen. La Generalitat deu a l’ajuntament 835.000 euros, la Diputació 
40.000 euros,  el Consell Comarcal 118.000 euros i alguns rebuts de l’IBI que estan al 
contenciós 240.000 euros. 
 
En relació al Capítol 1 de personal de l’ajuntament, diu que al 2005 hi havia 66 treballadors i al 
2013 n’hi ha 94, dels quals 44 son funcionaris, 21 son personal laboral, 24 son personal interí i 
5 son personal de temporada. Explica que tot aquest personal no està a jornada completa, 
només 80 dels 94 estan a jornada completa. 
 
Els objectius del pressupost son, en primer lloc, contenció de la despesa, en segon lloc 
incrementar la despesa social, traduir el deute, fer obres de manteniment i inserció laboral. 
Explica que totes les regidories tenen l’ordre de que abans de fer compres demanin tres 
pressupostos, i que totes les compres siguin agrupades. També s’estan negociant els 
contractes de manteniment amb tots els proveïdors, s’estan reduint despeses en serveis, doncs 
com saben la Llei d’estabilitat pressupostaria  demana que el pressupost estigui el més ajustat 
possible. Pel que fa als ajuts socials, aquest any s’ha ajudat des de Serveis Socials a 69 
famílies amb un total de 269 persones, de les quals 72 son menors. L’ajut en aliments del 
Rebost Solidari ha estat de 5.000 euros, l’ajut per cobrir primeres necessitats 14.000 €, en banc 
d’aliments 27.000 €, en ajuts econòmics 6.100 €,  per energia, gasoil, etc... Aquest any 
s’incrementaran les partides un 30 %, uns 30.000 euros mes del que es va destinar l’any 
passat. Segueix explicant que es volen oferir ajuts a través de convenis, per l’energia, amb 
l’UPC...  i pel que fa al pagament de l’aigua, diu que l’oficina de recaptació té l’ordre de facilitar 
els pagaments amb aplaçaments. 
Es vol reduir l’endeutament actual de 4.000.000 d’euros, i el superàvit del 2012 servirà per 
cobrir majorment les despeses del deute.  
Un altre dels objectius del pressupost es mantenir tot el que té l’ajuntament, instal·lacions, 
carrers, voreres, enllumenats...,etc, i a més a més es vol contractar un gestor energètic per 
reduir tots els consums, electricitats, bombes, consums d’aigües .., etc. 
Pel que fa a la inserció laboral, s’ha agafat gent de la borsa de treball per fer les franges de 
protecció, es vol seguir incentivant  la contractació de personal de Vacarisses, i des del 
Departament de Promoció Econòmica s’estan fent cursos ocupacionals. 
 
El Sr. Alcalde explica que abans de començar amb l’apartat dels ingressos, vol comentar que 
aquest any l’IBI es redueix un 2 %, i que no poden reduir-lo més per una ordre del govern que 
diu que s’ha d’augmentar un 10%, però que esperen poder baixar-lo més de cara a l’any vinent. 
S’ha congelat l’impost de vehicles i la resta d’impostos per l’any 2013; les taxes també s’han 
congelat, tot i que per part de la Generalitat s’estan reduint les subvencions destinades a 
l’Escola de Música i a l’Escola Bressol, i hem passat de tenir subvencions de 1.600 euros per 
nen a l’escola bressol a 800 €, i pel que fa a l’escola de música de 800 € a 230 euros. A més, 
des de l’any 2010 la participació de tributs de la Generalitat ha anat disminuint, i tot i que 
sembla estrany ,se’ns ha augmentat la participació en  els tributs de l’estat en un 20%. 
En relació al gràfic de la pàgina 26 comenta que la línia blava son els pagaments a compte que 
es van fent a l’Estat i la línia vermella és la liquidació definitiva, i com es pot observar els anys 
2008 i 2009 es va fer una liquidació negativa que s’està retornant, la liquidació dels 2011, 2012, 
i 2013, no s’ha fet, tot i que l’Estat ens ha dit que ens donaria 1.100.000 euros, un 20% més 
que l’any passat, però quan fem la liquidació, en dos anys i mig pot passar que les despeses no 
siguin reals i que surti una liquidació definitiva negativa. 
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Analitzant els capítols d’ingressos es va mantenint el Capítol 1 d’ingressos directes, hi ha una 
petita baixada de l’IBI, però en global es manté el Capítol 1.  
El Capítol 2, que son impostos indirectes, com les llicències d’obres, excepcionalment l’any 
passat es va liquidar una complementària pel CTR, les llicències van pujar 316.000 euros i 
aquests any calculem que seran uns 35.000, per tant disminueix un 88%. 
 
Pel que fa al Capítol 3, les taxes i preus públics es mantenen més o menys igual, si hi ha algun 
increment és el cànon de sanejament que l’any passat no estava reflectit a nivell de pressupost; 
les llicències urbanístiques també suposen una davallada important d’uns 90.000 euros, i es 
reflecteix per una banda l’impost i per l’altra la taxa. L’augment de les transferències corrents 
de les comunitats autònomes va baixant, les aportacions del CTR també son menors doncs hi 
entren menys residus que l’any passat, i augmenten les tones de l’abocador, doncs l’any passat 
només es va contar un trimestre i aquest any es conten tots. 
 
Del Capítol 5, els interessos baixen respecte l’any passat, i del Capitol 7 l’aportació per les 
comunitats autònomes no la tindrem aquest any. 
Per tant, el pressupost d’ingressos es queda en 1.141.850 € mes, un 8,53 % més que l’any 
passat. 
 
Analitzant les despeses per àrees, diu que es paguen 300.000 euros d’amortització de préstecs 
més 112.000 d’ interessos, i diu que espera que es puguin amortitzar més els préstecs. 
Disminueix la partida de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic un 4%, doncs l’any passat es va 
comprar un vehicle, i les transferències a voluntaris de Protecció Civil augmenten una mica. 
Urbanisme disminueix per la subvenció que teníem de la Generalitat,que aquest any ja no la 
tindrem. Vies Públiques es manté, i sanejament i aigua puja  degut al cànon de sanejament que 
l’any passat no hi era; pel que fa a la recollida d’escombraries, sembla que disminueixi però no 
ho fa, sinó que s’ha separat la recollida d’escombraries de la neteja viària; l’enllumenat públic 
es manté. 
 
El Sr. Alcalde diu que han de ser conscients de que només amb totes les partides del Capítol 2 
de despeses, a l’incrementar-se l’IVA un 3%, repercuteix en 105.000 euros de més en el 
pressupost que l’any passat. Segueix dient que la despesa en manteniment de Parcs i Jardins 
es de 71.200 €, que a Medi Ambient ha augmentat la despesa perquè han desaparegut els 
plans d’ocupació realitzats per CIRE i ara s’han de pagar les franges de protecció; la partida de 
serveis socials ha pujat 23.000 euros més que l’any passat; promoció social puja de 127.000 a 
171.000 euros, un 34 % més; atenció a la gent gran puja un 20%; per assistència a les 
persones els psicòlegs  son 25.000 euros i foment de l’ocupació puja un 11 % respecte l’any 
passat. 
Sanitat, que inclou analítiques pel control de l’aigua, manteniment dels gossos que no es poden 
sacrificar, i castració de gats. 
La partida d’Educació baixa per la disminució del personal de l’escola bressol; l’escola de 
musica augmenta un 48%. Les dades del que destina l’ajuntament a les escoles pel que fa al 
curs escolar 2011-2012  son : a l’escola Pau Casals s’ha aportat 155.856 euros, a l’Escola Font 
de l’Orpina 116.000 €, al Cuc 431.000 €, al Xic 353.000 € i a l’Escola de Música 208.000 €. 
Pel que fa a l’evolució dels alumnes com es pot veure al Cuc estant disminuint i sembla que a 
l’escola Pau Casals i Font de l’Orpina també. En total, l’aportació de l’ajuntament en 
ensenyament és de 854.346 euros. Explica que l’any que ve si els ajuts de la Generalitat 
disminueixen, l’aportació serà major, tot i que s’hagin augmentat una mica les taxes.  
Pel que fa a joventut puja molt poc; biblioteques i arxius es manté, i promoció de la cultura 
baixa un 3%. Esports puja un 21% per obres de reparació, ja que s’han de reparar les pistes de 
la Colònia Gall, i de l’Eixample. Comerç i Turisme puja una mica perquè es vol fer una 
campanya pel comerç. 
Pel que fa al transport diu que per targetes de transport son 134.000 €, i l’ajuntament de 
Vacarisses finança el 50 % i l’altre 50% es pagat per l’AMTU. 
L’equip de govern es queda igual que l’any passat, en 316.000 €. Participació ciutadana es 
manté, i gestió tributaria també es manté. El pressupost per despeses es 8.141.000 euros. Si 
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agaféssim els 3.573.000 del Capítol 2 de l’any passat i es multiplica per un 3% més d’increment 
suposa els 108.000 euros de mes. 
 
A partir d’aquí hi ha les inversions pel 2013, la compra d’un vehicle per la Policia de segona 
mà, per tenir-lo en cas de que s’espatllin els altres; cal comprar un armer per les armes; es farà 
la canalització per portar l’aigua al Fresno i es compra un camió amb grua de segona mà per la 
Brigada Municipal. Segueix dient que també es vol refer l’enllumenat del Nucli Urbà i de 
l’Eixample,  que es compra mobiliari per Educació, que per part de Cultura s’ha de fer una 
petita inversió al Casal i a les instal·lacions esportives, i per reduir costos a l’ajuntament es 
canviarà la centraleta que son  18.000 euros. 
 
Explica que a nivell informatiu, una cosa és el pressupost i l’altre és la liquidació del pressupost, 
una cosa és el que es pressuposta i l’altre és la realitat. La realitat no està feta fins que es 
liquida el pressupost del 2011, perquè el del 2012 no s’ha liquidat. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez, qui diu que el pressupost s’ha de mirar amb deteniment, perquè 
és molt interessant. Explica que en els pressupostos de l’any passat el Partit Popular es va 
abstenir perquè van veure pros i contres, i veien positiu la contenció de la despesa i l’equilibri 
pressupostari, i no estaven d’acord en altres temes com la subvenció de llibres de text, alguns 
ajuts socials i algunes inversions puntuals, però en general el veien en línia positiva i la seva 
abstenció va ser en positiu. Segueix dient que aquest any segueix la mateixa línia, contenció de 
despesa i equilibri pressupostari i per tant també hi estan d’acord. Comenta que hi ha hagut 
algun canvi , com la predisposició de negociar, arribar a consensos, arribar a acords, sempre 
en benefici dels ciutadans de Vacarisses, i ho agraeix a l’equip de govern. Segueix dient que 
evidentment el Partit Popular feia una sèrie de propostes que han estat acceptades per l’equip 
de govern, propostes que per una banda buscaven ajudar als més necessitats, a les famílies 
que pitjor ho estan passant, també solucionar temes concrets de les urbanitzacions i apropar 
l’ajuntament als ciutadans i fer-los partícips del que passa a la institució, i per això es va 
demanar que es creessin els consells municipals. A continuació fa una descripció de les 
propostes que ha presentat el Partit Popular i vol agrair a l’equip de govern que en tot aquest 
procés hagi anat realitzant aquestes propostes. 
 
En primer lloc, fa referència als llibres de text, doncs el Partit Popular va demanar que s’obrís el 
rang tant per sobre com per sota, per a que es beneficiés la major part de gent de Vacarisses; 
també s’ha comentat, que arribat el moment, si els diners arribessin per tots els ciutadans, que 
la resta repercutís en les escoles o serveis socials . 
 
La segona proposta del Partit Popular era l’augment del pressupost en l’àrea de Serveis 
Socials, àrea a la que més s’apropen els ciutadans en aquests moments de crisi, i donat que 
s’augmenta un 10% passant de 228.000 a 252.000 volen felicitar a l’equip de govern. 
 
La tercera proposta que havien demanat eren millores concretes per les urbanitzacions, La 
Coma, El Palà, Torreblanca I, Torreblanca II, El Ventaiol, L’Eixample, Can Serra i Els Caus, i 
l’equip de govern ha fet el possible per solucionar-ho. A Can Serra, van demanar millores en la 
senyalització horitzontal, col·locació d’un gronxador de cistella al parc infantil de l’entrada de la 
urbanització; a l’Eixample neteja de tallafoncs al número 26 del carrer Carles Riba i de 
l’Associació de Veïns i a la part del darrera de l’Institut ; a Torreblanca II neteja de tallafocs 
entre el carrer Torrent Fondo i l’Associació de Veïns i neteja del lateral per protegir les línies de 
telèfon; a Torreblanca I gestionar amb Telefònica la retirada d’un pal de fusta caigut al carrer 
Coll Cardús; al Ventayol, la gestió amb Sorea per la reparació de la fuita d’aigua que hi ha al 
començament de la urbanització, i també al Ventayol la reparació de caixes de llum obertes al 
passatge Segre; als Caus la instal·lació d’una placa amb el nom del carrer a l’inici del carrer 
Torrent del Llor; al Palà neteja del lateral del carrer Vell de la Bauma a l’alçada del número 39 
que impedia d’alguna manera una bona circulació, i també al Palà reparació de la font de la 
plaça Catalunya i reparació de baldes de fusta del parc infantil de la mateixa plaça, i per 
acabar, a la Coma, neteja del lateral del camí del Castellet fins a la Colònia Gall. 
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I la darrera proposta, aprovada al Ple per tots els grups municipals, fa referència a la  
constitució de consells municipals, i en aquest sentit vol felicitar al Sr. Martí Llorenç perquè ja 
s’ha començat a treballar-hi, enviant a  veïns i entitats un reglament de participació ciutadana 
per a dur a terme aquests consells municipals en les diferents àrees que es considerin 
oportunes. 
 
Per acabar diu que aquests pressupostos segueixen la línia de contenció de despesa i equilibri 
pressupostari i al mateix temps son una mica més socials que els de l’any passat, i en aquest 
sentit la proposta del Partit Popular, que ha estat ajudar el màxim possible a les persones que 
ho estan passant pitjor i que es troben més afectades per la crisi, buscar solucions concretes 
als problemes de les urbanitzacions i finalment apropar la institució de l’ajuntament als 
ciutadans per fer-los partícips el màxim possible del què és la institució, i per tot això, diu que el 
Partit Popular hi votarà a favor. 
 
Intervé el Sr. Masana, qui abans de començar comenta que els gràfics si no s’expliquen 
serveixen de poc, s’ha d’explicar perquè hi ha pujades i baixades.  
 
El Sr. Alcalde li respon que es tracta de mitges aritmètiques. 
 
El Sr. Masana diu que al que es refereix és, per exemple, quan es parla de la pujada de 
personal, es perquè es va municipalitzar l’escola de música, es va obrir una segona escola 
bressol, etcètera, i per tant, contextualitzant les coses es poden entendre. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ell en cap moment li ha criticat el que hi havia. 
 
El Sr. Masana diu que també han publicat un gràfic d’aquests al Terme i el Sr. Alcalde li respon 
que és la realitat i que els deutes son els deutes. 
 
El Sr. Masana respon que evidentment que és la realitat però que està descontextualitzat, i la 
gent no entén el que diu aquell gràfic, i els deutes son deguts a que hi ha hagut unes obres pel 
mig. 
 
El Sr. Alcalde respon que aquells anys son els anys que van tenir més ingressos, que els 
podien haver destinat a una altra cosa. 
 
El Sr. Masana diu que si parlen d’ingressos ells van tenir durant 16 anys els majors ingressos 
que hi ha hagut mai a l’ajuntament i s’han quedat urbanitzacions sense urbanitzar, etc... Explica 
que si agaféssim el personal que hi havia a l’any 1991 quan va començar a governar el Sr. 
Boada i el comparéssim amb el del 2006 quan va deixar l’alcaldia, l’increment és brutal. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha molts anys entre mig. 
 
I el Sr. Masana diu que com que no hi ha explicació... 
 
El Sr. Alcalde explica que l’alcalde que va haver-hi abans que ell no va deixar endeutat 
l’ajuntament, i ell personalment tampoc el va deixar endeutat. A més es va dir a la constitució 
de l’ajuntament que havien deixat a la caixa 2.000.000 d’euros, que no era veritat, doncs hi 
havia pendents  pagaments de les obres de Torreblanca. A més diu que sempre diuen les 
veritats a mitges i que no vol fer un cara a cara, sinó que un cop el Sr. Masana hagi fet la seva 
exposició ell contestarà. 
 
El Sr. Masana segueix fent la seva exposició i fent referència al passat diu que ells no 
s’aixecaran d’aquesta taula, tot i no estar d’acord amb aquest pressupost, com va fer Unió 
Independent l’any 2011, bàsicament perquè parlaven d’uns pressupostos ficticis i d’uns 
ingressos sense que hi hagués justificació documental. Explica que ara ens trobem en la 
mateixa situació, hi ha uns ingressos via abocador, on no consta cap conveni ni res que se li 
assembli, per tant és la mateixa tessitura, i pregunta què ha canviat, abans no i ara si ?.  
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Els recorda que es van aixecar de la taula, van fer córrer papers de “rebutgem el pressupost” i 
ara es troben davant la mateixa situació, els principals ingressos de l’ajuntament tampoc estan 
justificats, i és una evidència que l’abocador seguirà almenys aquest any amb les seves 
pudors, camions, etc... el mateix abocador de sempre, aquell pel qual el Sr. Serna sempre 
havia lluitat per tancar i el qual ara li serveix per acabar de quadrar aquest pressupost. Segueix 
dient que els ingressos de l’abocador serveixen per a que Vacarisses sigui dels pocs 
Ajuntaments del principat i potser del país sencer, que augmenta el seu pressupost respecte 
l’any anterior, i que a més ara si que es pressuposten els ingressos de l’abocador de tot l’any, 
ja que l’any passat la jugada li va sortir malament i aquells ingressos extres d’abril a desembre, 
dels que en pensava disposar, els va haver de destinar a eixugar el deute.  
Per altra banda comenta que Esquerra plantejava 10 punts, alguns negociables i així com amb 
el Partit Popular sembla que s’hi van entendre, amb ells no, doncs la negociació va durar 
exactament 4 minuts  perquè el Sr. Alcalde no es volia abaixar el seu sou, d’això de deixar de 
cobrar 3.800 euros al mes no va voler ni parlar-ne, tenint un ajuntament que pateix les 
mancances que pateix. Explica que amb 3.800 euros es podria pagar el sou de 6 professors de 
l’escola de música, a més es tracta d’un sou que si entra en vigor la nova Llei de Règim Local, 
que es tracta d’una nova ingerència en el mon local per part de Madrid, li retallaran el sou en 
13.200 euros anuals i serà l’Alcalde de la comarca que més li rebaixaran el sou. Diu que el Sr. 
Alcalde ja no va voler sentir parlar dels altres punts que li aportaven en aquesta mateixa 
negociació, destinats a millorar aquests pressupostos, doncs diu que pensaven que havien de 
fer una aportació substancial a Serveis Socials, ajudes al rebost, menjador, gasoil, llibres de 
text, i també per garantir un òptim funcionament de l’escola de música, de les escoles bressol, 
sabent que la Generalitat segurament baixarà encara més les seves aportacions, incrementar 
les polítiques actives d’ocupació, en definitiva, incrementar encara més les partides de serveis 
socials en les diferents línies d’ajut.  
Per acabar, diu que el fet de que el Partit Popular voti els pressupostos favorablement ho veu 
com una cosa perillosa, doncs precisament no és un partit que destaqui pels seus 
compromisos socials, i que potser es tracta d’un acostament per si pretén fer algun dia un canvi 
de parella, que per descomptat està en el seu dret, però Esquerra hi votarà desfavorablement. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui vol aclarir que li van fer saber que estaven d’acord amb tots els punts 
presentats per Esquerra, menys amb el primer, i com que no en van voler parlar del primer no 
calia parlar-ne de cap mes.  
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que els ha sorprès molt la escenificació donant aquest 
llibret a tot color i amb el numero de pàgines que té, doncs considera que molta de la gent 
present està ofesa per aquesta despesa, doncs amb les tecnologies que hi ha avui dia es 
podien haver penjat a la web de l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde respon que ha costat 150 euros. 
 
El Sr. Reollo segueix amb la seva intervenció i diu que pràcticament la meitat del pressupost 
continua sent pels sous del personal, que per cert al pressupost diu que en son 49, quan en 
realitat son 94. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que 49 son els funcionaris i la resta son personal laboral. 
 
El Sr. Reollo explica que el Partit Popular han tingut molta sort amb les seves propostes, doncs 
ells en van presentar 7 de propostes i encara no en saben res. Esquerra va negociar 4 minuts 
però a Convergència encara no els han ni trucat i encara les tenen pendent de que alguna 
d’elles s’aprovi. Segueix dient que valorant els anys 2012 i 2013 li ha sobtat la campanya 
aquesta del comerç i demana què es vol aconseguir amb la campanya , si reanimar-lo, doncs el 
comerç del municipi està morint, cada vegada n’hi ha menys i cal espavilar-se per a que no 
desaparegui. En relació al foment de la ocupació, el 2012 van ser  52.685 euros, aquest any en 
son 58.000 €, només s’han pujat 6.000 euros, justament en uns anys que necessitem que els 
Serveis Socials siguin potents, només han pujat 23.000 euros, i diu que ell s’esperava que 
aquesta partida com a mínim es doblaria. Pel que fa a la promoció social del 2012, consideren 



 12

que està bastant bé doncs passa de 181.000 € a 236.000 €, però del que sí que es queixen es 
que només s’hagin atès en un any 218 persones en un municipi en el que hi ha molta 
necessitat, segons diu als papers son 69 famílies amb 72 menors. 
Explica que vol fer públic de manera oral, que després de Setmana Santa entraran a 
l’ajuntament un document motivat en el que demanen la dimissió de la regidora de Serveis 
Socials, doncs adreçant-se a la Sra. Singla diu que se li fa gran el càrrec, doncs tenen moltes 
queixes de persones que no son ateses, i que a més l’altre dia parlant amb la tècnica ella li va 
donar l’esquena, i vol dir-li que aquella persona a la qual ell es referia va ser atesa 
immediatament per Càritas. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir-li al Sr. Reollo que no toca parlar del que està parlant. 
 
El Sr. Reollo segueix la seva intervenció dient que la tècnica li va comunicar que havien millorat 
molt, però aquesta persona en 15 dies no ha vist ni una llauna de sardines i han estat els seus 
pares els que novament l’han hagut d’ajudar, doncs es tracta d’una família monoparental i amb 
dos fills, i és per tot això que demanaran la seva dimissió en dues setmanes. Per acabar diu 
que celebren que sigui un pressupost de contenció, però que el tornaran a votar en contra com 
l’any passat perquè hi ha molta crítica, totes les persones que hi ha al públic estan perquè no 
s’han fet bé les coses en un any, i això no s’ho poden permetre. 
 
Intervé la Sra. Sánchez, qui diu que novament ens trobem davant d’un govern que no ha estat 
capaç de treballar per tal d’aprovar el pressupost municipal en el mes de gener. Recordem que 
l’aprovació del pressupost és l’acte més important que fa la corporació, el que defineix les 
polítiques d’un govern i el lloc on es plasmen les idees quan es té un full de ruta i un programa 
electoral per complir. En el cas que ens ocupa, malauradament després de 2 anys de govern 
encara no saben quines són les intencions d’un govern bipartit que encara no ha elaborat el 
seu Pla de Mandat i per tant no saben què pensen fer amb la fusió de dos programes electorals 
amb grans propostes com una piscina coberta,  una pista d’atletisme i una baixada dels sous 
dels polítics i dels impostos. 
 
Segueix dient que el seu grup va presentar un seguit de propostes que no han tingut resposta 
ni retorn per part del govern i que vist el pressupost definitiu, sospiten que no han tingut 
cabuda. La nostra gran preocupació com no pot ser d’altra manera són l’educació i les partides 
socials per atendre les necessitats bàsiques de tants ciutadans i ciutadanes que en alguns 
casos ho han perdut gairebé tot. En les partides socials és on es veuen les autèntiques 
intencions d’un govern, les autèntiques polítiques socials, que són les que toquen ara més que 
mai, perquè la resta del pressupost no deixa de tenir un component gairebé tècnic.  
 

Passant a analitzar el pressupost, diu que veuen en la memòria justificativa que el  principal 
criteri en l’actual context de crisi és l’austeritat i la contenció de la despesa i que tot i estar 
completament d’acord amb aquest principi inspirador  creuen que l’austeritat ha de començar 
pels polítics i el sou del nostre alcalde no és precisament el millor exemple de contenció i 
menys d’austeritat.  
 

Aquest és el principal motiu pel qual el Partit Socialista enguany no donarà suport a aquest 
pressupost, doncs la ciutadania no pot entendre que se li neguin ajuts que se li digui que no hi 
ha diners, que se li demanin esforços i que el màxim representant del municipi no en faci. 
 
Explica que pel que fa als nostres ingressos, saben que una part considerable provenen de 
l’abocador i aquest any per primera vegada veuen certa sinceritat en les previsions, cosa que 
agraeixen, perquè cal recordar que en el pressupost de 2012 només van fer previsions 
d’ingressos d’abocador fins a 31 de març, data en que tots van poder comprovar que 
efectivament no es va tancar l’abocador, cosa que ells sabien perfectament i per tant el resultat 
de continuar entrant tones i diners fins a final d’any és la raó per la qual tancaran 2012 amb un 
important superàvit, no pas per la bona gestió de la que tan presumeixen. 
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Per aquest 2013 les previsions són més reals, veuen que entraran unes 220.000 tones anuals  
que generaran uns 968.000 euros d’ingressos, i per tant poden afirmar que fins a 31 de 
desembre tindrem abocador. Es pregunten, quan tenen previst que es tanqui, doncs creu 
recordar que aquesta era la seva gran preocupació quan eren oposició, i quan cada mes i a 
cada ple fiscalitzaven l'entrada de tones, preguntant-los quan es tancaria l’abocador. La 
qüestió, ara està a les seves mans i ara son ells qui pregunten : Sr. Serna , Sr. Boada, quan  
tancaran l’abocador? 
També fent memòria, diu que recorden les crítiques que van proferir  al seu govern perquè no 
existia cap conveni vigent amb Tratesa l’any 2011 i resulta que ara veuen que ells han fet la 
previsió de la mateixa manera, és a dir, sense cap conveni, el que no deixa de ser curiós,  
sobretot perquè aquest va ser el motiu pel qual Unió Independent per Vacarisses va abandonar 
el ple municipal sense votar el pressupost de 2011, així és com ells entenen la democràcia.  
 
Pel que fa als ingressos d’IBI 2.708.000 euros, una altra part important dels nostres ingressos, 
sembla que els càlculs es fan en base al coeficient del 0,80 que ja teníen el 2011 i que es va 
veure modificat per l’intervencionisme del govern del Sr. Rajoy. Diu que no detecten cap 
rebaixa d’aquest impost com van prometre en el seu programa electoral i com sembla que 
volen fer creure. El que va passar al 2012 va ser conjuntural perquè els Ajuntaments tinguessin 
una major recaptació i ara retornem a la situació de 2011, res més. La nostra revisió cadastral 
es va produir l’any 2.000. 
 
Aquest any 2013 el nostre pressupost es veu incrementat respecte a 2012 en prop de 640.000 
euros, és a dir, tenim 640.000 euros més d’ingressos, però si analitzem el capitol II de despesa 
corrent, veiem que la despesa en bens i serveis  també augmenta aproximadament 615.000 
euros, per tant no veuen la contenció de la despesa per enlloc. Podem assumir que l’increment 
del tipus d’IVA pot haver influenciat una part d’aquest increment i per això volen que ens 
expliquin a què respon aquest augment de la despesa corrent, perquè això no sembla 
contenció.... 
 
Seguint amb la seva intervenció la Sra. Sánchez diu que en l’apartat de despeses i pel que fa al 
capítol I només comentar que ells eren els que sempre posaven el crit al cel per les despeses 
de personal, veuen amb sorpresa que només les han reduït un 0,33 %, on és la seva 
coherència? Ells sempre han defensat que el personal és la partida de despesa més rellevant 
d’un pressupost, perquè donar serveis als ciutadans i ciutadanes implica tenir persones que els 
gestionen i que hi treballen i sempre signifiquen la despesa més important per a qualsevol 
empresa o entitat pública o privada.  
 
En el  capítol II , que és on s’hauria de veure reflectida la contenció de la despesa , ens trobem 
amb un increment de 615.000 euros com acaben de comentar. D’una banda, saben que hi ha 
unes despeses fixes que per descomptat no cal discutir , però el que nosaltres creiem i 
defensem, és que un govern és qui decideix on destina més recursos i sobretot quan té un 
increment d’ingressos tan important.  Això és fer política, cosa que ells sempre diuen que no 
fan. Potser aquest és el gran problema de Vacarisses, els polítics que estan en política per no 
fer política, gran contradicció. 
 
De l’increment d’ingressos veuen que 173.000 euros es destinen a petites inversions que 
també cal fer, però per als socialistes el gruix més gran d’aquests nous ingressos s’ha de 
destinar especialment a partides socials d’ajuts directes a les famílies i a les persones. Perquè 
la prioritat, sempre han de ser les persones i molt especialment les que tenen dificultats. 
 
Per tant, diu que els socialistes troben a faltar diners municipals en beques de menjador per 
ampliar els ajuts que atorga el Consell Comarcal que sempre queden curts; troben a faltar la 
subvenció universal dels llibres de text per garantir la igualtat d'oportunitats, troben a faltar 
diners per subvencionar les plusvàlues en els casos de dació en pagament (bé que per la Festa 
Major es sorteja l'IBI, a més amb la possibilitat que li toqui a una persona amb molts diners), 
també trobem a faltar ajuts al transport interurbà per als aturats, més ajuts directes per a 
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necessitats bàsiques. En definitiva esperaven torbar uns pressupostos molt més socials i amb 
més inversió directa en les persones. 
 
Per acabar diu que aquestes són les prioritats que hauria de tenir el nostre pressupost 
municipal en un moment especialment delicat per a tantes persones. També reivindiquen una 
nova distribució dels treballadors municipals, un increment a les àrees de serveis a les 
persones, especialment de serveis socials, perquè aquí és on s’han d’abocar esforços. Saben 
que hi ha treballadors infrautilitzats treballant  en serveis i departaments on no són necessaris. 
 
Finalment vol dir i reivindicar que els serveis socials d’un Ajuntament són un dret i no són 
almoina ni caritat. I dir molt fort i molt clar a les persones que necessiten ser ajudades des dels 
nostres serveis municipals, que fer-ho no és indigne ni els ha de provocar cap vergonya, tot al 
contrari, utilitzar aquests serveis quan es necessiten té a veure amb els drets, però sobretot 
amb la seva dignitat, que ningú oblidi això!  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que s’hauria de tenir en compte que la partida de 
serveis socials s’ha multiplicat per tres en comparació amb l’anterior legislatura. 
 
Intervé la Sra. Singla qui adreçant-se al Sr. Reollo diu que li sorprèn que li digui que hi ha una 
persona que ho està passant malament... 
 
L’interromp el Sr. Alcalde qui diu que el que no pot ser és que el Sr. Reollo el truqui per 
explicar-li que hi ha una persona que té problemes, que ell immediatament li comuniqui a la 
regidora de Serveis Socials, per a que puguin posar tots els mitjans, però que el Sr. Reollo no 
digui el nom de la persona fins una setmana o 15 dies després, doncs el que no pot és fer 
doble joc. 
 
La Sr. Singla confirma que ella va aconseguir el nom de la persona després de tres setmanes, 
quan a més el Sr. Reollo va dir que potser hi havia algun nen amb algun problema, d’aquesta 
manera no es poden quedar tranquils. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que ell no estava autoritzat a donar el nom de la persona i 
per això no ho va fer, a més ella mateixa no volia que es donés el seu nom. 
 
El Sr. Alcalde respon que no pot ser que una persona tingui problemes i no vagi a veure a la 
regidora o a l’Alcalde, doncs d’aquesta manera no es tardarà tres setmanes en solucionar el 
problema. 
 
El Sr. Reollo segueix explicant que a aquesta persona se li està demanant documentació des 
de fa dues setmanes i encara no ha rebut res. Segueix explicant que des de fa un any i mig, les 
persones que no son ben ateses tant per l’equip tècnic com pel grup de Serveis Socials, van a 
l’oposició a comentar-ho, i a més, explica que s’estan creant plataformes de gent que no ha 
estat ben atesa. Com ha dit la Sra. Sánchez és el departament d’un ajuntament que més 
coherència ha de tenir donada la situació que estem vivint, per tant no s’haurien d’estar formant 
aquestes plataformes perquè no estan d’acord amb la manera que els atenen, no del que se’ls 
hi dona, sinó de com els atenen. 
 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Reollo si l’ajuntament ha embargat a algú, i li diu que hi ha més 
de 600.000 euros no pagats per obres d’urbanització, quan algú no pot pagar l’aigua o d’altres 
coses ha de venir i demostrar-ho, doncs ell no és qui dona les subvencions, i quan signa no 
sap a qui li està donant, doncs només veu un número d’expedient i no un nom, és un tècnic qui 
diu si sí o si no, no depèn d’ells. Segueix dient, adreçant-se al Sr. Reolllo, que el que no pot ser 
és que el truqui un dia, ell informi a la regidora i tardem tres setmanes en solucionar el 
problema, el que ha de fer és venir cap a l’ajuntament al mateix moment. 
 
El Sr. Reollo diu que espera que aquesta situació serveixi d’alguna cosa. 
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Intervé la Sra. Singla qui li diu que per ell també ha de servir, doncs això de dir que algú ho 
està passant malament i quedar-se tan ample... 
 
El Sr. Reollo torna a dir que ell no pot dir el nom de la persona si aquesta no vol, i per acabar 
diu que en les últimes comissions es parla de l’informe de IES Vacarisses, del canvi del filat de 
la pista, de la participació ciutadana que tots hem rebut i arriba acció social i la Sra. Singla diu 
que no hi ha res i ell apunta “quina canya, amb els problemes d’avui dia i la regidora de Serveis 
Socials en comissions diu que ella no té res a dir.” 
 
El Sr. Boada diu que s’han d’aclarir coses, doncs sembla que el Sr. Reollo sigui l’assistent 
social de l’ajuntament, doncs tots el problemes passen per ell, i el que no pot ser és que li arribi 
un problema i estiguem tres setmanes per solucionar-lo, doncs si no pot dir-li el nom no cal que 
el truqui, sinó truqui primer a la persona i li pregunti si ho pot dir a l’ajuntament o no , doncs no 
s’entén que truqui i no tingui permís. 
 
Segueix dient que en resposta al que han dit de que Unió Independent es va aixecar quan es 
van aprovar els pressupostos, el conveni és el mateix que ja hi havia de les tones que 
s’estaven pagant, i que el que l’ajuntament demanava a cada moment era que s’havia signat 
per part de l’ajuntament  1.600.000 tones, i l’any 2009 hi havia un acord signat per totes les 
parts, ajuntament, Junta de Residus, Consorci... de les tones màximes de l’abocador, es van 
tirar 3.000.000 de tones i l’ajuntament va seguir cobrant igual, i si tenien la paella pel mànec 
perquè no van apretar una mica quan es va passar d’1.600.000 a 3.000.000 de tones ? Potser 
s’haguessin tingut molts més ingressos en aquell moment i al 2009 no s’haguessin hagut de 
pujar els impostos. Diu que encara que la Sra. Sánchez digui que a 31 de gener s’havien de 
presentar els pressupostos, aquests estan molt treballats, i ja se li va explicar el perquè tenien 
problemes per aprovar-los a 1 de gener, doncs aquests pressupostos van a Hisenda, s’està 
fiscalitzant tot, i han portat molta feina de preparar documentació. Explica que quan Unió 
Independent es va aixecar no va ser només pel conveni, sinó perquè en aquell pressupost hi 
havia moltes mancances i es va demanar un explicació. A més diu que pel que fa a les obres 
d’urbanització hi havia tot un sector de veïns que no les volia tirar endavant i l’ajuntament les va 
executar. 
 
Intervé el Sr. Masana qui pregunta que què hi té a veure això? 
 
El Sr. Boada respon que l’ajuntament està assumint en aquests moments uns 600.000 euros               
de tota la gent que no pot pagar les obres de Torreblanca, i això també és despesa social, 
doncs s’està ajudant a les famílies, diu que ja sap que mai s’ajuda prou a les famílies, però que 
ell no valora els problemes de cada persona, i considera que els tècnics son vàlids i son els 
mateixos que hi havia abans. Segueix dient que si s’hi ha de posar més diners ja en parlaran, 
doncs no es pot deixar a gent sense menjar, però tampoc regalaran diners. Posa com exemple 
el tema de les plusvàlues, que tots estan d’acord en que si algú perd la casa encara se li cobri 
la plusvàlua, però que a Vacarisses hi ha cases a nom d’empreses, i creu que no han d’entrar 
en el mateix joc, s’ha de tenir en compte, parlar-ho i afinar, buscar els pros i contres, doncs hi 
ha dacions que venen com una compravenda simulada. 
Per acabar diu que li sap greu que un regidor truqui per dir-li una cosa i després demani la 
dimissió de la regidora, això no es pot fer, s’ha de ser més seriós. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que només intervé per contestar al Sr. Masana en relació 
al que ha dit de que el Partit Popular és perillós o no és molt de fiar pel tema dels compromisos 
socials, i diu que a Vacarisses el Partit Popular ha votat molts temes d’àmbit social i inclús els 
d’Esquerra sempre que han considerat que van en benefici dels ciutadans de Vacarisses, i 
espera que no dubti que va en benefici dels ciutadans de Vacarisses que s’obri el rang dels 
llibres de text i l’ajut arribi a la major quantitat de gent, que s’augmenti la partida de Serveis 
Socials adreçada a les persones que més ho necessiten, i no està de més que es consideri 
d’àmbit social que es solucionin problemes concrets a les urbanitzacions, doncs va en benefici 
del conjunt dels ciutadans; a més diu que pot assegurar que el Partit Popular de Vacarisses els 
compromisos socials els duu a terme, els considera com una prioritat i a més son de paraula. 
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Intervé el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Méndez li diu que potser a nivell de Vacarisses 
tingui raó, però que a nivell estatal no cal dir res mes. 
Al Sr. Alcalde li respon que no sap perquè s’enfada, doncs el dia dels pressupostos es van 
aixecar i van marxar sense votar, per tant segons el ROM no van votar-hi en contra, sinó que 
es van abstenir, i després ens tornem a trobar en la mateixa situació... 
 
L’interromp el Sr. Alcalde qui diu que no es tracta de la mateixa situació, doncs com ja ha dit la 
Sra. Sánchez son 220.000 tones que entraran de l’abocador a 4,40 € per tona d’industrial, que 
segons el conveni son 800.000 €. 
 
El Sr. Masana diu que  li faltaven 2.300.000 €, però es va tancar l’exercici amb superàvit, per 
tant diu que el Sr. Alcalde és molt dolent amb els números o els enganyava. 
 
El Sr. Alcalde explica que es van deixar de fer moltes coses, doncs quan van entrar ho van 
tallar tot, tot els regidors van dir no es pot gastar res. 
 
El Sr. Masana respon que el Sr. Alcalde és intocable i no té res mes a dir. 
 
Intervé la Sra. Sánchez, qui diu que en primer lloc sent certa vergonya de l’espectacle 
lamentable que donen als ciutadans en l’acte més important de la legislatura que és l’aprovació 
del pressupost i debat d’aquest, doncs s’està parlant de tot menys de pressupostos. Per altra 
banda, diu que si no volen assumir les seves responsabilitats, que no les assumeixin, però la 
realitat és la que és, Unió Independent podent aprovar a favor, en contra o abstenir-se en uns 
pressupostos municipals van optar per aixecar-se i abandonar el Ple, això és públic i notori i 
tots els assistents ho van poder comprovar, per tant ara no han de voler justificar la realitat 
dient bestieses del tipus que van fer unes mancances, que van pressupostar 60.000 € de 
combustibles un any i el següent 40.000 €, doncs les explicacions hi eren, van invertir molt en 
estalvi energètic. Segueix explicant que està d’acord amb el Sr. Masana, en que fan uns gràfics 
amb una intenció molt clara i que descontextualitzats poden donar una sensació, doncs 
evidentment l’ajuntament va fer un increment de l’endeutament, però han d’explicar els motius i 
una altra cosa molt important, l’endeutament de l’ajuntament, com va dir el Sr. Boada en el 
darrer Ple, és d’un 37 % quan la llei permet un topall d’un 75%, per tant la situació econòmica i 
financera és molt bona, estem al 50% de l’endeutament permès per la llei. 
Segueix la seva intervenció i explica que entén que els Serveis Socials fan valoracions 
tècniques, però estan parlant de persones i que un Alcalde digui que no rep persones, que ell 
només signa un full sense saber a qui li dona....... 
 
El Sr. Alcalde la interromp i li diu que ell no ha dit això. 
 
La Sra. Sánchez demana poder acabar la seva intervenció, explica que el Sr. Alcalde ha dit que 
un expedient és confidencial i ell signa subvencions sense saber a qui va adreçat, però els 
problemes tenen cara i ulls, i a les persones se les ha d’atendre i mirar als ulls per entendre la 
seva vida i els seus problemes i això no és gaire habitual a l’ajuntament actualment i a més li 
consta que hi ha gent que demana una visita amb el Sr. Alcalde per tractar precisament un 
tema d’una plusvàlua o una dació en pagament i l’Alcalde ni la rep, l’envia directament a 
Serveis Socials sense saber què és el que vol negociar aquella persona i sense atendre-la 
quan li han demanat una visita. 
 
El Sr. Alcalde li demana quan ha passat això. 
 
La Sra. Sánchez li respon que ella no farà com el Sr. Reollo i li explicarà apart. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell atén a tothom, i que això és una mentida. 
 
La Sra. Sánchez segueix dient que quan un ajuntament té voluntat política de fer coses les fa, i 
no s’inventa excuses. Explica que fa exactament un any, aquesta corporació en Ple, amb els 
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vots favorables de tots i cadascun d’ells van decidir que es treballaria en la elaboració d’un 
cens d’habitatges, i per moltes pegues que hi vulguin posar, per moltes dificultats i problemes, 
aquesta voluntat no hi ha estat, lamentablement han perdut un any. Diu que saben que a 
vegades les coses no son tan simples com les diem en un paper, però el que sí que han 
demostrat des de el seu punt de vista és una falta de sensibilitat amb el tema de l’habitatge, 
mai van fer politiques d’habitatge durant els 16 anys que van governar anteriorment i quan ells 
les van voler fer les van torpedejar i boicotejar, doncs ells van voler construir habitatge públic 
social i tots sabem com va acabar i sabem que ara amb aquest context no s’hagués realitzat 
per les dificultats econòmiques de les administracions. 
Per acabar diu que pel que fa a les tones de l’abocador, ella ha fet els números com els hagués 
pogut fer qualsevol d’ells quan se’ls hi va donar la informació, per molt que ho neguin, per la 
regidora Mariana Ríos en el seu dia. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que, per començar, no se li ha negat la visita a cap 
persona que hagi volgut parlar amb ell. 
 
La Sra. Sánchez diu que això, ara, no és rellevant. 
 
El Sr. Alcalde torna a repetir que mai se li ha negat la visita a cap persona que hagi volgut 
parlar amb ell i que això és una mentida. 
Per altra banda diu que si la regidora que hi havia d’Hisenda els hagués explicat el pressupost 
als seus regidors, potser els haguessin aprovat a favor però no es donava gens d’informació, ni 
als regidors de la oposició, ni als veïns, ni a ningú, i això durant els quatre anys de govern. Diu 
que ara poden ser els més demòcrates, però en aquells moments els seus regidors tenien 
prohibit parlar amb cap treballador, si els haguessin explicat els pressupostos com ara que 
s’intenta explicar i parlar, es posaran d’acord o no, però han tingut tres reunions per tractar els 
pressupostos. Segueix dient que pel que fa a les vivendes socials ells no les han torpedejat 
sinó que la situació econòmica no ho permetia, l’Incasol va prohibir construir, diu que ells tenen 
el sòl per vivendes socials preparat i que el que han dit sempre és que el lloc de les vivendes 
socials no era l’idoni, que havien de tenir millors idees i si es tractava de fer pisos es fessin al 
casc urbà que no es notava tant i no a una urbanització, i això ho defensaran sempre; 
evidentment que hem de tenir vivendes socials però treuran aquelles i les posarem a un altre 
lloc i ja s’està fent.  
Pel que fa a les prestacions socials diu que es referia a que als papers que signa no posa mai 
el nom de les persones a les que se’ls concedeix l’ajut , i per tant ell no ho sap. Aclareix que el 
que ell volia dir és que l’assistent social fa un informe, i no que ell no atén a ningú. 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
  
 

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

A FAVOR x    x x 

EN CONTRA  x x x   

ABSTENCIONS       

 
 
 

 

1.5.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE COMUNICACIÓ D’ADHESI Ó AL CONSORCI DE 
COMUNICACIÓ LOCAL 

 

El Consorci de Comunicació Local, entitat pública de caràcter associatiu i voluntària dotada de 
personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, es va constituir en data 19 
de setembre de 1994, a l’empara del previst en l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; els articles 269 i ss. del Text Refós de la Llei 
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Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 
els articles 312 i següents del  Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i 113 i següents de la llei 26/2010 de 3 
d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
  
Vist que l'article 30.6, apartats g) i h), del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, preveu expressament 
entre les formes de cooperació de les Diputacions i els Municipis la creació de consorcis o 
altres formes associatives legalment autoritzades. 
 
Atès que constitueixen finalitats del Consorci: el promoure les activitats de les emissores de 
ràdio municipals, tot produint i fomentant les seves programacions, i, en general, la de 
promoure i col·laborar en totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la 
comunicació local. 
 
Atès que d’acord amb l’establert en els articles 270.2 i 249.2.c del esmentat Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, és va constituir l’Agència de Comunicació Local, 
SA , la qual té com a objecte la gestió dels serveis del Consorci conduents a la promoció i 
prestació d’activitats en l’àmbit de la comunicació local. 
 
Atès que aquest Ajuntament està interessat en formar part del Consorci de Comunicació Local 
per tal de consolidar els projectes de comunicació com la ràdio municipal. 
 
Vist que els articles 269.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
313.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals preveuen expressament que 
els ens locals poden integrar-se en els consorcis ja constituïts mitjançant adhesió posterior, 
segons les normes internes que els regeixen. 
 
Atès que els articles 2 i 3 dels vigents Estatuts del Consorci de Comunicació Local permeten 
l'ampliació del Consorci amb l'admissió de nous membres, que siguin entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre interessades en la consecució de les finalitats del Consorci, previ 
l'acord d'admissió del Consell General del Consorci de Comunicació Local i mitjançant la 
formalització d'un conveni d'adhesió en que s'especificaran les condicions d'integració i les 
seves obligacions, així com l'acceptació dels Estatuts,. 
 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació segons disposa 
l’article 52 apartat 2.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, essent necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en virtut de l'establert a l’article 114 
apartat 3.d. del mateix text legal , i article 313.2 del  Decret 179/95,  de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia  11 de 
març de 2013 va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del 
següent 
 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-   Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al Consorci de Comunicació 

Local, sol·licitant-ne la incorporació. 
 
SEGON.-  Acceptar els Estatuts del Consorci de Comunicació Local que s’adjunten. 
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TERCER.-  Aprovar la formalització del conveni d’adhesió al Consorci de Comunicació Local 
segons la minuta que s’adjunta. 

 
QUART.-  Designar com a representant de l’Ajuntament de Vacarisses en el Consell General 

del Consorci de Comunicació Local al Sr. Lluís Alburquerque Alavedra. 
 
CINQUÈ.-  Establir que l’alcalde representarà a la Corporació en la signatura del conveni 

referit en el punt tercer.   
 
SISÈ.-   Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui explica que es tracta de la proposta d’adhesió al 
Consorci de Comunicació Local, formada per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana i l’EMUC, i un cop aprovat 
aquest conveni l’ajuntament de Vacarisses també en formarà part. Aquest Consorci pretén 
promoure les activitats locals, fomentar la cultura de comunicació a nivell municipal i també 
donar continguts a les emissores de caire municipal, i donar suport tècnic i jurídic entre d’altres 
coses.  
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 
 
 

1.6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D’ADHES IÓ AL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUN YA I LES 
ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ  DE RESIDUS 
D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE) 

 
 
Atès que l’article 7.2 del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i 
electrònics i la gestió dels seus residus, preveu la participació de les entitats locals en els 
sistemes integrats de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics, mitjançant l’adhesió al 
Conveni de col·laboració signat entre els sistemes integrats de gestió i les Comunitats 
Autònomes. 
 
Atès que a les resolucions d‘autorització dels sistemes integrats de gestió es preveu l’obligació 
d’aquests de compensar econòmicament als ens locals de totes les despeses derivades de la 
correcta gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics, en els termes del Conveni marc 
subscrit amb l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb les proves documentals 
aportades pels propis ens locals per al càlcul d’aquests costos. 
 
Atès que en data 22 de desembre de 2006 es va signar el Conveni marc de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG, per tal de garantir el 
compliment del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la 
gestió dels seus residus. 
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Atès que el Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 
2007 va adoptar l’acord d’adhesió a l’esmentat Conveni marc de col·laboració, del qual va 
exhaurí la vigència. 
 
Atès que en data 10 de juliol de 2012,  es va signar novament el Conveni marc de col·laboració 
entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG, per tal de garantir el 
compliment del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la 
gestió dels seus residus, per al període 2013-2017. 
 
Atès que els sistemes integrats de gestió assumeixen la responsabilitat de recollida i gestió 
dels RAEE , recollits a les deixalleries i altres punts de recollida municipals , a partir de l'1 de 
gener de 2013. 
 
Vist que el pacte cinquè del Conveni de col·laboració estableix que els ens locals poden 
adherir-se a l'esmentat Conveni, amb l'assumpció dels compromisos mínims continguts al 
referit pacte. 
 
Vist que l’article 309 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, disposa que l’acord i la còpia de conveni s’ha de trametre a 
la Direcció General d’Administració Local. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida el dia 11 de març de 2013, va 
dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Adherir-nos al Conveni marc de col·laboració , signat en data 10 de juliol de 2012,  

entre l'Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes 
integrats de gestió (SIG) de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE),  
acceptant tots els pactes i continguts. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
TERCER.-  Trametre l’acord i còpia del conveni  a la Direcció General d’Administració Local  

del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que en el cas de Vacarisses la gestió d’aquests 
residus es fa en virtut d’un conveni marc existent entre aquestes entitats gestores i l’Agència de 
Residus, i diu que un cop signat un conveni d’aquest estil els municipis que volen participar s’hi 
adhereixen, i així ha succeït en els darrers anys, però el conveni s’exhauria al 2012 i per tant 
s’ha signat un de nou entre el gestor i l’Agència de Residus, que entra en vigor a partir de l’1 de 
gener de 2013 i per tant el que correspon és renovar-lo. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

 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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1.7.-  PROPOSTA DE LA REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS  D’ACORDAR DEIXAR 
SENSE EFECTE ELS ACORDS D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE T REBALLS DE  
“REPARACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER COMELLES” I “VÍDEO- FILMACIÓ I 
INFORME TÈCNIC” I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CO NTRACTE D’OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE CAN XOL ES I EL PALÀ 
DE VACARISSES. 

 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 30 de 
setembre de 2010, va acordar procedir a executar subsidiàriament, prèvia tramitació de 
l’expedient de contractació corresponent,  les “obres de reparació d’un tram de carrer Comelles 
del sector Can Xoles-Palà de Vacarisses”, d’import  59.185,12 euros (50.156,88 + 9.028,24  
d’IVA al tipus 18%), i els “treballs de vídeo-filmació  i informe tècnic computeritzat de diagnosi”, 
d’import 7.540,20 euros (6.390,00 + 1.150,20  d’IVA al tipus 18%)amb càrrec  a les liquidacions 
provisionals que s’aprovavem en unitat d’acte,  atès que l’empresa COYNSA 2000,SL & MAG-3 
INGENIERIA I CONSTRUCCION, SA, (UTE), adjudicatària de les obres “ Projecte 
d’urbanització dels sectors Can Xoles, Comelles i Palà de Vacarisses”, no havia iniciat en el 
termini atorgat les actuacions requerides. 

En data 29 de novembre de 2010 es subscriu un conveni entre l’Ajuntament de Vacarisses i 
COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I CONSTRUCCION, SA, (UTE), segons el qual el 
contractista es compromet a dur a terme les actuacions que han estat objecte dels acords 
d’execució subsidiària i , una vegada donat compliment, l’Ajuntament posarà fi als expedients 
d’execució subsidiària. 

En data 9 de maig de 2011, el Director Facultatiu de les obres emet informe segons el qual la 
reparació de les irregularitat i avaries registrades al carrer de les Comelles s’han executat 
satisfactòriament. 

En data 5 de març de 2012 el Director Facultatiu de les obres emet informe amb el contingut 
següent: 

 
“D’acord amb la 12ª  i última Certificació emesa el 8 d’octubre de 2007, d’acord amb el decret 
de la Regidora d’obres i serveis  núm.100/2007 de 3 de desembre del mateix any 2007,  tenint 
en compte que  els defectes observats dins el termini de garantia es van solucionar 
adequadament, i tenint en compte que els defectes ressenyats posteriorment en Informe de la 
Direcció Facultativa de 28 de març de 2011, havent-los revisat passats deu mesos, es 
consideren sobrevinguts a causa de l’ús de la instal·lació al llarg del temps, es LIQUIDA la dita 
obra per l’import de 2.610.539,22 € (dos milions sis-cents deu mil cinc-cents trenta-nou euros 
amb vint-i-dos cèntims)”. 

 
Atès que resulten favorables els informes de La Direcció Facultativa sobre l’estat de les obres, i 
conforme l’establert a l’article 147.3 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, el contractista 
resta rellevat de tota responsabilitat, sens perjudici del disposat a l’article 148, procedeix la 
liquidació del contracte. 

 
Atès que no existeixen obligacions pendents que s’hagin d’abonar al contractista, ja que de les 
despeses de conservació i manteniment de les obres durant el període de garantia n’ha de 
respondre el contractista. 
 
Vistes les competències que atribueixen al Ple de la Corporació  els articles 52.2.n i 274.1.b del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
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Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 11 
de març de 2013, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Deixar sense efecte els acord adoptats pel Ple de la Corporació, en sessió 
ordinària celebrada el 30 de setembre de 2010, de procedir a executar 
subsidiàriament, prèvia tramitació de l’expedient de contractació corresponent,  les 
“obres de reparació d’un tram de carrer Comelles del sector Can Xoles-Palà de 
Vacarisses”, i els “treballs de vídeo-filmació  i informe tècnic computeritzat de 
diagnosi”,    atès que l’empresa COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I 
CONSTRUCCION, SA, (UTE), adjudicatària de les obres “ Projecte d’urbanització 
dels sectors Can Xoles, Comelles i Palà de Vacarisses”, ha executat 
satisfactòriament les actuacions requerides. 

 
SEGON.-  Anular les liquidacions provisionals núm. 00045ADISC2010000025  d’import 

59.185,12 euros (50.156,88 + 9.028,24  d’IVA al tipus 18%) corresponent al cost 
previst a l’expedient d’execució subsidiària per  les “obres de reparació d’un tram 
de carrer Comelles del sector Can Xoles-Palà de Vacarisses”, i la núm. 
00045ADISC2010000024 d’import 7.540,20 euros (6.390,00 + 1.150,20  d’IVA al 
tipus 18%),    corresponent al cost previst a l’expedient d’execució subsidiària dels 
“treballs de vídeo-filmació  i informe tècnic computeritzat de diagnosi”, les quals 
foren aprovades pel Ple de la Corporació, en sessió de 30 de setembre de 2010, 
per a respondre de les obligacions derivades del contracte d’obres “ Projecte 
d’urbanització dels sectors Can Xoles, Comelles i Palà de Vacarisses”.  

 

TERCER.-  Aprovar la liquidació del contracte de les obres corresponents al Projecte 
d’urbanització del sectors Can Xoles, Comelles i el Palà,     per un import de  
2.610.539,22 euros. 

 

QUART.-  Notificar el present acord a COYNSA 2000,SL & MAG-3 INGENIERIA I 
CONSTRUCCION, SA, (UTE) . 

 

Pren la paraula el Sr. Martín qui explica que aquesta proposta tracta de donar fi a unes obres 
de reparació d’un tram del Palà on es van detectar una sèrie de mancances i irregularitats un 
cop acabades les obres d’urbanització. Diu que en un principi l’empresa no ho va solucionar, 
però es va aprovar en un Ple que es faria subsidiàriament per l’Ajuntament i es van aprovar una 
sèrie de liquidacions, es va signar un conveni amb l’empresa que faria les obres amb 
posterioritat, i per tant s’ha de liquidar aquesta obra i tornar a aprovar-ho per Ple. 

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 

 

 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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1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA, SOBRE LA 
GRATUÏTAT EXCEPCIONAL DELS TRANSPORT INTERURBÀ 

 

Atès que segons les darreres dades d’atur a Vacarisses vam acabar el 2012 amb 534 aturats, 
aproximadament la quarta part de la nostra població activa. 
 
Atès que la situació econòmica de moltes famílies està tocant fons i en som coneixedors 
perquè ho vivim en el nostre dia a dia. 
 
Atès que moltes persones han hagut d’optar pel transport públic en els seus desplaçaments 
habituals degut a la manca de recursos i al cost que suposa la utilització del vehicle particular. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Que l’equip de govern faci una dotació econòmica en el pressupost de 2013 per 

donar cobertura a la gratuïtat dels transport públic interurbà (autobús) per a les 
persones empadronades al municipi que es trobin en situació d’atur. 

 
SEGON.-  Posar en marxa els mecanismes que permetin dur a terme aquesta mesura, 

entenent que tindrà la consideració d’excepcional mentre duri la crisi i que 
prèviament caldrà que es faci un estudi socio-econòmic de la situació i que 
s’hauran d’elaborar uns criteris d’atorgament i de control. 

 
TERCER.-  Que es faci extensiva aquesta moció a tota la ciutadania de Vacarisses i a les 

entitats i associacions. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que la intenció d’aquesta proposta és que 
excepcionalment, pels temps de crisi i context actual, les persones que tinguin a la família 
membres  a l’atur puguin disposar de gratuïtat en el transport interurbà.  
Adreçant-se al Sr. Alcalde diu que hi ha una cosa que ha dit malament i vol aclarir que  del cost 
del transport interurbà la meitat la costeja l’ajuntament i l’altra meitat no la costeja l’AMTU, sinó 
la Direcció General de Transports i Carreteres de la Generalitat, doncs va ser una subvenció 
que el seu govern va aconseguir i que per tant va ajudar a disminuir la despesa. Per tant diu 
que sabent que el cost per l’ajuntament és del 50% del que havia estat fins ara, es pot valorar 
la possibilitat de que els aturats al municipi, que en son 581 segons les darreres dades, puguin 
fer un ús gratuït d’aquest transport, entenent que viure a Vacarisses és car, que el transport 
amb vehicles particulars s’intenta reduir pel cost de la benzina i el gasoil, i que molta gent es 
veu abocada a fer ús del transport públic, tot i que sabem que en situacions complicades de 
famílies amb molts membres a l’atur igualment és caríssim. Per acabar diu que també demanen 
que es faci una mica d’estudi de la situació actual a nivell d’usuaris i de costos per saber el que 
representaria fer això per les arques municipals. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que té raó amb això de la subvenció que van aconseguir i diu que 
els felicita per haver-la obtingut. Per altra banda vol fer un altre aclariment del pressupost, en 
relació al deute, diu que estem gairebé al 48 % d’endeutament. 
 
La Sra. Sánchez diu que així és que els va mentir en el darrer Ple. 
 
El Sr. Alcalde diu que ho ha mirat bé en el pressupost d’aquest any i és del 48 %, però que si la 
Generalitat i les administracions no estiguessin tan endeutades, l’ajuntament tampoc estaria 
així, doncs les pressions fiscals que cauen sobre el ciutadà  son per estar totes les 
administracions com estan, començant pel govern de l’Estat i acabant per la Generalitat, i si 
estiguessin tots els ajuntaments com nosaltres aniria tot molt millor. 
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Intervé el Sr. Méndez qui diu que estan d’acord amb la proposta del Partit Socialista, que no 
sap com es podrà quadrar per fer-ho, però que evidentment hi ha gent que ho està passant 
malament, sobretot el cas dels aturats i si d’alguna manera se’ls pot ajudar el Partit Popular ho 
veu correcte i espera que això es pugui dur a terme. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que des de Esquerra Republicana ho troben bé i hi 
votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Serna qui explica que, com ja va comentar a les comissions, el dia 13 hi va haver 
una reunió de l’AMTU amb molta afluència d’ajuntaments, degut a que l’AMTU presentava una 
nova targeta que ja s’està implantant i té alguns canvis. Explica que desapareixen totes les 
targetes, que només n’hi haurà una, la fisonomia de la targeta també canviarà, serà de plàstic 
enlloc de cartró i en comptes d’una banda magnètica portarà xip. Aquesta nova targeta es dirà 
T- Mobilitat i la única bonificació que tindrà serà donada per L’AMTU i pels usuaris joves. Un 
avantatge de la targeta és que no perdràs cap viatge, com passava fins ara, si no esgotaves la 
targeta. 
Per altra banda diu que l’ajuntament està valorant la possibilitat d’establir la gratuïtat dels 
viatges urbans pels joves, s’estan tenint converses amb TGO per a que els joves puguin 
moure’s per dins del municipi només amb el carnet jove, d’aquesta manera segurament en un 
mes sabent les persones que donen voltes pel municipi i sabrem exactament quants diners 
costarà aquesta subvenció. 
Explica que actualment l’ajuntament bonifica les T-10 de 2 zones, als estudiants, jubilats i joves 
en un 20% del cost de la targeta, el que suposa una despesa per l’ajuntament de 29.226 €, i els 
ingressos que aquestes targetes generen son 18.421 €,per tant hi ha un dèficit de 10.000 €, 
son dades del 2012. Pel que fa al 2013, des de l’1 de gener fins al 15 de març, en targetes T-10 
d’1 zona comprades amb carnet jove en son 118, fent un càlcul anual parlaríem de 540 
targetes. 
En quant a la bonificació pels aturats, es va consultar a l’AMTU i  van dir que ells ja bonifiquen 
els aturats, però no amb les T-10 sinó amb la T- trimestre, que té un preu de 29,40 euros per 
targeta, sense que variï el preu  si es tracta d’1 zona o de 6, i que l’ajuntament com a integrant 
de l’ATM no pot aplicar de moment una  bonificació fins que no se’n parli i tinguin una reunió 
amb  TGO, empresa de transport que s’encarrega del transport a Vacarisses.  
Per acabar diu que de totes maneres, com que els hi sembla una bona proposta, treballaran 
per tirar aquest tema endavant. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que el que digui l’AMTU a l’ajuntament li ha de ser igual, doncs 
si aquest destina 8.000 euros l’any per pagar precisament aquestes targetes per gent que, fins i 
tot 29 euros al trimestre els hi és un sacrifici, perquè no es pot fer. A més segons ha dit el Sr. 
Serna,  l’AMTU ha creat aquesta nova targeta pels joves, que només està bonificada per als 
joves, i per tant això és el que ens estalviem nosaltres, i amb més motiu s’hi poden abocar 
recursos. Demana saber si hi votaran a favor o en contra, doncs ja està bé que s’ho estudiïn 
però com que els seus estudis duren tant potser passarà un altre any. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que si algú té algun problema per pagar-se el 
transport, ha d’anar al departament de Serveis Socials, doncs si el transport costa ara a 
l’ajuntament 190.000 € , una targeta diària pels aturats pot suposar 500.000 €, doncs hi ha 500 
aturats. 
 
La Sra. Sánchez respon que no tots els aturats viatgen cada dia. 
 
El Sr. Alcalde diu que tots els aturats hi tindrien dret, que una targeta de 10 viatges per anar i 
tornar a Terrassa per una setmana val 19 €, per tant 500 per 19 igual a 9.500 € a la setmana, 
que per 55 setmanes dona com a resultat mig milió d’euros. 
 
La Sra. Sánchez diu que tal com ha dit el Sr. Serna val 29,40 € la targeta trimestral, amb 
viatges indefinits i a totes les zones. 
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El Sr. Alcalde li respon que l’Ajuntament només està venent T-10. 
 
La Sra. Sánchez pregunta què li impedeix a l’ajuntament subvencionar la trimestral. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’han de diferenciar els aturats, doncs un aturat pot haver cobrat un sou 
important d’una empresa per una indemnització, però no tothom està igual, per tant s’ha de 
diferenciar, i qui tingui problemes vagi a Serveis Socials, doncs a qui no pugui se l’ha d’ajudar 
al màxim, però qui pugui que pagui, hi ha diferents conceptes d’aturats, i que per tant hi votaran 
que no. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que s’han d’elaborar uns criteris. 
 
El Sr. Alcalde diu que amb uns criteris ben elaborats potser hi votaran a favor, però que pel fet 
d’estar aturat, aquesta targeta per tothom no pot ser. 
 
La Sra. Sánchez respon que la moció diu “posar en marxa els mecanismes que permetin dur a 
terme aquesta mesura, entenent que tindrà la consideració d’excepcional mentre duri la crisi i 
que prèviament caldrà que es faci un estudi socioeconòmic de la situació i que s’hauran 
d’elaborar uns criteris d’atorgament i de control”, evidentment. 
El Sr. Alcalde diu que faran el mateix que han fet amb l’altra moció, s’estudiarà fins a on 
s’arriba, però dir que tots els aturats hi tenen dret no. 
 
La Sra. Sánchez diu que prenen nota del compromís d’estudiar-ho. 
 
El Sr. Alcalde li respon que cap problema, que el compromís ja el tenen, igual que amb la 
primera moció, però que d’aturats n’hi ha 500, que s’hauria de multiplicar per 29,  i que a més 
aquesta targeta no és només per Vacarisses, es pot fer servir per on vulguis. 
 
La Sra. Sánchez demana amb quines condicions l’aprovarien. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la deixen sobre la taula i es comprometen a treballar-hi. 
 
La Sra. Sánchez diu que s’ha de fer l’estudi del cost econòmic de la simulació que significaria 
en diners per a l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde torna a repetir que si hi ha algú que té problemes de transport per anar a 
Terrassa que passi per Serveis Socials, no cal que esperi a la moció. 
 
La moció queda sobre la taula amb el compromís d’estudiar la situació i establir els 
mecanismes d’atorgament i control adients.  
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALIS TA, SOBRE LA 

PUBLICACIÓ DEL PATRIMONI DELS REGIDORS DE LA CORPOR ACIÓ. 

 

Atès que els darrers temps com mai, estem assistint a l’espectable lamentable de casos de 
corrupció a tots nivells dins l’àmbit de la vida pública i de la política. 
 
Atès que els partits polítics hem de canviar moltes coses si volem recuperar la credibilitat que 
hem perdut entre la ciutadania, perquè no n’hi ha prou amb dir-ho, sinó que hem de passar  
l’acció. 
 
Atès que des del PSC de Vacarisses, pensem que localment podem contribuir a ser una mica 
més transparents amb propostes molt simples que la ciutadania podria valorar positivament. 
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Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Que es facin públics els béns i patrimoni dels regidors i regidores de la nostra 

corporació cada inici i final de legislatura. 
 
SEGON.-  Que el mitjà per a fer públiques aquestes dades sigui la revista municipal El Terme. 
 
TERCER.-  Que es faci extensiva aquesta moció a tota la ciutadania de Vacarisses i a les 

entitats i associacions. 
 
 
La Sra. Sánchez explica que aquesta moció té a veure amb la classe política, de com ens veu 
la ciutadania i del descrèdit total que tenim i que ens mereixem per com actuem, doncs diu que 
hem de ser autocrítics i no pensar que fem tots les coses molt bé. No vol dir que tota la classe 
política siguin uns corruptes, doncs ella sempre defensa que la classe política no és més que el 
reflex de la societat , i a la classe política com a la societat hi ha gent molt honesta i també hi 
ha gent corrupte, per tant és extrapolable, però diu que ells treballen en el mon públic que és 
de tots, i per tant han de donar exemple. 
Explica que a nivell local es tracta d’un petit pas i un inici, que han de ser una mica més 
transparents amb la ciutadania, no només a nivell de participació, de temes pressupostaris i 
demés, sinó que demanar als regidors de la corporació que de principi a fi de la legislatura 
publiquem els nostres bens i patrimonis no és cap barbaritat, i que pot donar una idea als 
ciutadans. A més, diu que creu que això a la llarga s’acabarà regulant i legislant perquè el 
polític que tingui en l’exercici d’un càrrec públic un patrimoni injustificat se’l podrà qüestionar, i 
això és democràcia i transparència, per tant fan una petita proposta en aquest sentit i demanen 
que això es practiqui a l’inici i final de cada legislatura i es publiqui als mitjans municipals. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que estan d’acord amb la moció doncs si evidentment el president 
del seu partit ja ho ha fet, ells no tenen cap problema en aquest sentit. Diu, però, que vol afegir 
que a més de fer-se públic al Terme es pengi també a la web de l’ajuntament. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que hi estan d’acord, i que de fet els regidors ja fan la 
declaració de béns a l’entrar i al sortir i que no hi ha cap problema en que es publiqui. 
 
El Sr. Gibert diu que per part d’Unió Independent estan d’acord amb el que ha dit de que s’ha 
d’actuar amb el màxim de transparència. També estan d’acord amb el que ha dit el Sr. Méndez, 
de que no es poden posar tots els polítics en el mateix sac, doncs hi ha polítics molt honestos i 
creu que aquest ajuntament és un clar exemple. Segueix dient que hi ha algunes coses que 
s’haurien d’aclarir, doncs per exemple quan diuen a la moció “que es facin públics els béns i 
patrimoni dels regidors” a què es refereixen, a quina part del registre , doncs els regidors quan 
entren ja declaren els bens patrimonials i activitats que proporcionen ingressos econòmics, i 
això ja és públic, qualsevol veí de Vacarisses, pot venir i demanar al Sr. Secretari la informació 
que requereixi de qualsevol membre electe. Diu que al full que omplen hi ha l’apartat de bens 
immobles, el de vehicles, el de valors representatius de cessió a tercers de capitals propis, 
valors representatius de la participació en fons propis, dipòsits en comptes corrents o d’estalvi a 
la vista o termini, i per tant diu que segurament hi ha molts conceptes que omplim i que potser 
no tots omplim o no es fa del tot bé, i a més el fet de definir en quins termes s’ha de declarar, 
s’hauria d’aprovar per Ple, cosa que no s’ha fet mai. 
Per acabar diu que el que ells proposen és crear una comissió per definir quins termes ha 
d’haver-hi en aquestes declaracions i un cop es posin d’acord, tirar endavant aquesta proposta. 
 
Intervé el Sr. Alcalde, qui aclareix que quan un regidor entra especifica la referència cadastral 
d’on viu, els comptes corrents i les activitats que es fan, però no es posen els imports, ni els 
imports que hi ha als comptes. Explica que si algú vol estafar o defraudar mai ho farà en blanc, 
doncs és absurd ensenyar una declaració de la renda o posar un compte corrent, doncs abans 
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de les eleccions es poden canviar els diners i posar-los a nom de la dona i consta que no tens 
res. Comenta que el que s’està fent en aquest moment és que tots declaren els comptes que 
tenen, els béns d’habitatges i les professions que tenen, però no la quantitat de diners que té 
cadascú, doncs creu que és una cosa molt personal i no s’ha d’arribar a ensenyar la declaració 
de la renda, per la transparència, i a més la corrupció no vindrà donada per el compte de 
patrimoni que ensenyem. 
 
La Sra. Sánchez diu que entenent el que ells diuen i que tots han d’ interpretar, evidentment el 
que no posaran és la matricula del vehicle ni l’adreça de casa, ni l’entitat bancària on té els 
comptes, però que si que és un valor pel ciutadà saber si un regidor té un cotxe o en té cinc, i si 
té una casa o en té 8, i que ja sabem que la trampa existeix però que no hi ha cap problema en 
que es facin públiques aquestes dades, doncs això de crear una comissió per a debatre això li 
sembla marejar la perdiu per no fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde li respon que així és com ho diu la Llei. 
 
La Sra. Sánchez diu que si ho diu la Llei doncs que es faci, però que això no treu que es pugui 
pactar i acordar entre tots els regidors de la Corporació que cada principi i final de legislatura 
publicarem aquesta informació sense donar les dades confidencials. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta legislatura tots els regidors que van entrar van fer la declaració i 
que qui la vulgui pot venir a veure-la doncs és pública, només falten alguns membres sortints 
que no la van fer.  
 
La Sra. Sánchez demana que es publiqui. 
 
El Sr. Gibert diu que aquesta moció la votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. De la Vega qui diu que si s’està acordant de declarar només les vivendes que 
tens i els vehicles, no es demana cap dada personal més. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el Reglament diu que es debatrà en Ple, i que això s’ha de regular, i 
a partir d’aquí acceptaran o no. 
 
El Sr. De la Vega diu que això no vol dir que s’aprovi la moció i en el proper Ple determinar 
quins aspectes publiquem, doncs en la moció no és diu quins termes publicarem. 
 
Es sotmet a votació i NO s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

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

A FAVOR x x x x   

EN CONTRA     x x 

ABSTENCIONS       

 
 
 
 
1.10.- MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUER RA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA, SOBRE “ELS MUNICIPIS CATALANS COMPROMESO S AMB LA 
DECLARACIÓ DE SOBIRANIA” 

 
 
Els municipis de Catalunya, i els seus ajuntaments com a representants de la voluntat  
popular, han esdevingut un motor tractor de canvi en moments històrics pel país, només cal 
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recordar que l’adveniment de la República, i conseqüentment els canvis socials que 
s’esdevingueren posteriorment, van ser fruit d’unes eleccions municipals. 
 
La base dels canvis socials i polítics en el nostre país ha tingut sempre una clara vocació 
local, els ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania han tingut la capacitat 
de copsar i ser transmissors de la voluntat popular a través dels seus acords plenaris, no en 
va, són autèntics governs locals, que serveixen per, més enllà de gestionar serveis, esdevenir 
també altaveu de les preocupacions i anhels de la ciutadania que representen. 
 
En un marc d’auge de les reivindicacions nacionals va néixer ara fa un any i tres mesos, 
l’Associació de Municipis per la Independència, amb la voluntat de posar una vegada més els 
municipis al capdavant de les demandes populars de la societat civil. 
 
Aquestes demandes que representava l’AMI també van tenir traducció electoral en les 
passades eleccions al Parlament de Catalunya del mes de novembre del 2012, d’on va 
sorgir un Parlament que, en el terreny nacional, ha fixat com a horitzó la celebració d’una 
consulta sobre la independència del país. 
 
A aquest importantíssim canvi polític el Govern espanyol ha reaccionat de manera airada, 
sense atendre els mínims principis democràtics, i en comptes d’avaluar la demanda 
democràtica del poble català ha volgut imposar la seva llei basada en una Constitució 
obsoleta que no s’adiu gens amb el sentir majoritari dels catalans i catalanes. 
 
L’anunci del Govern espanyol de recórrer la Declaració de Sobirania aprovada pel Ple del 
Parlament el 23 de gener d’aquest any ha vingut precedida per diverses accions judicials 
iniciades per la Delegada del Govern espanyol a Catalunya, la senyora Llanos de Luna, contra 
els ajuntaments catalans, impugnant acords de ple, respectuosos amb la legalitat que 
simplement expressaven el sentit majoritari d’aquella població. Aquesta pràctica és 
inadmissible perquè atempta contra les mínimes normes democràtiques com la llibertat 
d’expressió de qualsevol òrgan polític i obliga a més a un dispendi de les ja migrades 
arques municipals. 
 
Davant de tot això , al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent  

 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar suport a la Declaració de Sobirania aprovada pel Ple del Parlament de 

Catalunya en data 23 de gener d’ enguany, i manifestar que l’AMI vol participar de 
manera activa en tots aquells òrgans de participació que es constitueixin per a fer 
efectiu el dret a decidir i poder celebrar la consulta. Així mateix l’AMI vetllarà 
perquè la voluntat del poble de Catalunya, expressada a través de les urnes i a 
través dels acords de ple municipals, sigui duta a terme pel Parlament i pel 
Govern de Catalunya. 

 
SEGON.-  Manifestar el rebuig a l’actitud adoptada pel Govern espanyol, a través de la seva 

Delegada a Catalunya, utilitzant la coerció com a mecanisme per a impedir la 
lliure expressió dels plenaris municipals – ja sigui organitzant trens cap a la 
manifestació de la Diada, decretant els municipis com a territori lliure, iniciant 
processos de sobirania fiscal, o fent onejar només la bandera catalana a les 
façanes dels ajuntaments (adherint-se a la campanya “un poble, un país, una 
bandera). En qualsevol societat civilitzada el diàleg és la base per a la resolució 
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de les desavinences polítiques i les urnes la millor manera de dirimir quin és el 
sentit majoritari d’un poble. Qualsevol acció duta a terme pel Govern espanyol que 
no passi per aquestes vies és evident que és un intent de voler sotmetre’ns i d’una 
agressió contra les institucions catalanes, en aquest cas els ajuntaments. 

 
TERCER.-  Davant d’aquests atacs de l’estat espanyol contra el municipalisme català, 

demanem l’emparament de la Generalitat de Catalunya, de les institucions 
europees i del conjunt de la comunitat internacional en defensa de la legitimitat 
democràtica en la presa de decisions polítiques en les institucions locals. 

 
QUART.-  Oferir el suport, moral i legal, a qualsevol alcalde, regidor o consistori que es vegi 

encausat en un futur per defensar els acords del seu ple municipal. 
 
CINQUÈ.-  Demanem que els municipis que estan adherits a l’AMI es puguin declarar Territori 

de Catalunya Lliure i Sobirà per decisió majoritària dels seus Plens municipals i 
amb la màxima urgència. 

 
SISÈ.-  Instar a tots els municipis que estan adherits a l’AMI que comencin a exercir tot 

seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus 
treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària catalana, en lloc de fer-ho a 
l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels 
seus batlles i equips de govern. 

 
SETÈ.-  Proposar a l’ANC, als partits, associacions i tota mena de moviments sobiranistes 

del poble català, que col·laborin en l’obtenció d’aquests objectius i en la 
incorporació de nous municipis a l’AMI. 

 
VUITÈ.-  Declarar que el nostre objectiu és la constitució d’un Estat Català Lliure i 

Democràtic. 
 
 
Pren la paraula el Sr.Masana qui explica que es tracta d’una moció aprovada per l’Associació 
de Municipis per la Independència, de la qual Vacarisses en forma part, i en conseqüència 
hauria de ser aprovada. En aquesta moció es dona suport a la declaració de sobirania 
aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya, la mateixa declaració la qual en l’anterior Ple 
varen presentar conjuntament amb Veïns per Vacarisses, Unió Independent i Convergència.  
Explica que aquesta moció va més lluny i dona suport i demana als municipis que estan 
adherits a l’AMI, o sigui Vacarisses, es puguin declarar territori lliure i sobirà, instar als 
municipis a exercir la sobirania fiscal, en definitiva, una moció per seguir empenyent des de 
els municipis a favor de la nostra llibertat. Segueix dient que creu que els municipis son claus 
en aquest procés, igual que el que va portar l’adveniment de la República foren unes 
eleccions municipals, qui sap si els municipis seran l’element clau per a la celebració del 
referèndum, un referèndum que no arribarà sol, sinó que tots haurem d’empènyer i apretar, els 
municipis també, i sinó, si som covards, si parem, si no som valents, el referèndum no arribarà 
mai; però si tots apretem en la mateixa direcció podrem veure, com va dir en Francesc Macià, 
una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment 
gloriosa, una cosa que ens aniria molt bé a hores d’ara. 
 
Intervé el Sr. Méndez, qui adreçant-se al Sr. Masana diu que no el sorprendrà que hi votin en 
contra, igual que han fet amb d’altres mocions en aquest sentit. Comenta que hi veuen 
contradiccions, que la moció ve de fora de Vacarisses, i que a més el que no poden fer és 
anar en contra de la llei. En primer lloc, i com a anècdota, diu que al primer paràgraf parlen de 
que els municipis de Catalunya i els seus ajuntaments com a representants, s’han convertit en 
motor del canvi en moments històrics del país “ només cal recordar l’adveniment de la 
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República”, però que no entén a qui ha escrit la proposta, quan parla de moments històrics del 
país, i diu que hi està d’acord en que va ser un moment històric, però d’Espanya, perquè la 
República va ser espanyola. Per tant, o ets independentista o no, això d’estar embarassat a 
mitges no ho ha entès mai. Diu que ell és espanyol i espera que els hi vagi molt bé als 
francesos, però que no fa referències històriques de França. 
Per altra banda diu que al paràgraf  5, parlen de que “ a aquest importantíssim canvi polític, el 
govern espanyol ha reaccionat de manera airada sense atendre els mínims principis 
democràtics, i en comptes d’avaluar la demanda democràtica del poble català ha volgut 
imposar la seva llei basada en una Constitució obsoleta que no l’adiu gens amb el sentir 
majoritari dels catalans i catalanes”. Pel que fa a que el govern ha reaccionat de manera 
airada, diu que el govern simplement ha dit que s’ha de complir la llei i fer-la complir, i això des 
de el seu punt de vista no és una forma airada de reaccionar, doncs demanar que es 
compleixi la llei li sembla del més correcte. En relació a que la Constitució és obsoleta i que no 
es el sentir majoritari del poble de Catalunya, vol dir que quan es va votar la Constitució va ser 
aprovada majoritàriament per la ciutadania de Catalunya i de fet va superar el promig nacional 
en la votació, i pel que fa a si és obsoleta o no, el Grup Municipal del Partit Popular ha dit en 
varies ocasions que s’ha de debatre ,i si s’ha de canviar es canvia, sense cap problema, però 
evidentment han d’aconseguir la majoria doncs així és la democràcia. 
Segueix dient que al paràgraf 6 es comenta l’actuació de la Sra. Llanos de Luna contra els 
ajuntaments catalans, impugnant acords de Ple i el sentit majoritari que s’expressa, i comenta 
que la Delegada del Govern el que demana és que es compleixi la llei, si impugnen algunes 
decisions dels ajuntaments és perquè son il·legals. Com a exemple, diu que imaginem-nos 
que qualsevol de les urbanitzacions de Vacarisses decideix segregar-se de la resta, tindria el 
dret a fer-ho, però el que semblaria estrany és que aquests ciutadans decidissin lliurement 
entre ells i que la resta de ciutadans de Vacarisses no tinguessin dret a opinar, ni decidir sobre 
aquest tema, o que la Generalitat de Catalunya, que és la responsable pel que fa a les 
segregacions de municipis, no hi tingués res a dir,  evidentment seria il·legal per molt que hi 
estiguessin d’acord els ciutadans d’aquella urbanització, i exactament això és el mateix que 
està passant amb algunes de les propostes que presenta el senyor que va escriure la present 
moció, tan democràtic és decidir com impugnar, és democràcia impugnar el que es faci 
incorrecte per part d’un ajuntament, els acords sempre han de respectar la llei. 
Pel que fa a l’acord segon de la present moció parlen de que el diàleg és la base de la 
democràcia, i diu que hi estan totalment d’acord, però també ho son les majories i les 
minories, però al final es decideix votant. Posa com exemple el cas de Vacarisses, que té un 
govern amb majoria absoluta, si l’oposició proposa alguna cosa i l’equip de govern no ho 
accepta, no deixa de ser democràtic, simplement amb la seva majoria decideixen que això 
sigui així. A nivell estatal tots sabem com funciona, tenim una Constitució que regula el 
funcionament i si es vol canviar la Constitució, o si es vol dur a terme un referèndum ,la 
competència la té l’estat.  
Torna a dir que ells respecten la llei i no se la saltaran.  
Al punt sisè dels acords es parla de sobirania fiscal i que si no recorda malament fa un parell 
d’anys va haver uns empresaris de Catalunya que van proposar enlloc de pagar els impostos 
al Ministeri d’Hisenda, que és el responsable, pagar-los a la Generalitat, i així ho van fer, i la 
Generalitat el que ha fet ha estat donar aquests diners al Ministeri d’Hisenda, doncs no és 
competència seva i no volien fer cap il·legalitat, per tant sobren les paraules . 
Per acabar vol dir a qui ha escrit aquesta proposta, que el Partit Popular de Vacarisses no se 
saltaran la llei mai, ni amb aquesta proposta ni amb cap altre. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui adreçant-se a Esquerra Republicana, diu que els desitja tota 
la sort del mon, doncs davant del desconeixement del seny català d’uns i potser la covardia 
d’altres ,suposa que aquesta moció no serà aprovada com les altres que han passat per aquí, 
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diu que de Convergència rebran el recolzament absolut davant la moció. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui comença dient que cada vegada que es tracta aquest tema saben 
quina és la seva postura, i que tot i creure que és coherent, el model de territori que defensa el 
Partit Socialista de Catalunya és un altre, doncs ells no son independentistes, no volen trencar 
amb Espanya, el seu model és el pacte, el federalisme, però entenen les postures de tothom i 
la que més la d’Esquerra Republicana de Catalunya, perquè sempre han declarat ser 
anticonstitucionalistes, republicans i independentistes, i així ho han defensat sempre. Diu que 
també és coherent la posició del Sr. Méndez, i la de Convergència la qüestiona una mica, però 
en definitiva, el que si que saben pel que els va anunciar el govern, és que votaran en contra a 
partir d’ara en totes les mocions que tinguin a veure amb la sobirania de Catalunya i també 
deuen tenir la seva argumentació, que diu que suposa que l’explicaran. El que si que sorprèn i 
troba que és de falta de coherència quan un equip de govern multicolor decideix adherir-se i 
votar a favor l’adhesió del municipi a l’Associació de Municipis per la Independència i a més en 
son membres i assisteixen a les Assemblees, és curiós que a partir d’ara  decideixin votar en 
contra tot el que tingui a veure amb aquest procés sobiranista. Per acabar diu que el Partit 
Socialista s’abstindrà.  
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui diu que com ja ha dit la Sra. Sánchez ells hi votaran en 
contra. Segueix dient que aquesta moció es va presentar en una assemblea de l’AMI, es tracta 
d’una moció per als membres de l’AMI presents a l’Assemblea, no per presentar als 
ajuntaments. Allà va quedar molt clar que es presentaven aquests acords per aconseguir la 
meta del referèndum i que la gent pugui decidir el que vol, els municipis que poden fer-ho, 
com Gallifa, que va presentar totes les resolucions que va aprovar l’AMI, altres municipis com 
Barcelona no son capaços de presentar-la, perquè no poden i per això es va decidir a 
l’Assemblea que això eren uns acords de màxims i que cadascú podia fer el que volgués, i 
l’únic que ha fet Esquerra Republicana és agafar la moció tal com estava i presentar-la aquí, i 
evidentment el Ple de l’ajuntament no pot instar als altres municipis a que facin alguna cosa, 
per aixó creu que està mal presentada.  
Explica que pel que fa al primer punt, donar suport a la Declaració de Sobirania, l’equip de 
govern ja ho va fer al Ple passat, i que dels 695 ens adherits a l’AMI només 155 la van 
aprovar, i per tant no han de tornar a votar-ho, i pel que fa als altres punts s’haurien de matisar 
i presentar-los en mocions individuals. 
Segueix dient que ja van informar de  que a partir d’ara no votarien a favor, doncs creuen que 
s’ha de treballar de cara al referèndum, que el necessitem ja, i no podem anar amb 
ambigüitats, no pot sortir un senyor d’Unió i dir que  “no passa res,  que ja  farem el 
referèndum”, doncs el que no es pot fer és dir que Vacarisses és independent quan en la 
concentració de l’altre dia a la plaça hi havia 20 persones. Si volem la independència hem 
d’aconseguir que aquella plaça estigui plena de gent de Vacarisses, per tant torna a dir que a 
partir d’ara votaran en contra de qualsevol d’aquestes postures, i que la seva postura com ja 
han dit és anar al referèndum i quan abans millor. 
 
Intervé el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Méndez li diu que si no coneix la història de 
Catalunya li explica que la República es proclama a Barcelona, primer, i es proclama la    
República Catalana, i per això parla de país perquè parla de Catalunya, i va ser després quan 
va venir el que va venir, i per cert, ja sabem com va acabar la República. També li vol recordar 
que les eleccions les va guanyar Esquerra Republicana, un partit que no  feia ni dos mesos 
que s’havia fundat, dimarts farà 82 anys. Per altra banda diu sempre surten amb la 
Constitució, que actualment no l’ha votat ni el 60% de la població, i que també podrien parlar 
de la Constitució de la República, i d’altres històries. Pel que fa a les lleis, aquestes estan per 
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canviar-les, per exemple Castella, dominava mig mon, i ara no, alguna cosa ha passat, les 
coses canvien com l’energia que es transforma.  
Segueix dient que el Sr. Méndez intenta ridiculitzar aquest procés, doncs comparar-lo amb 
una urbanització, amb tots els seus respectes per les urbanitzacions, i és més les 
urbanitzacions poden esdevenir una entitat municipal descentralitzada i fins hi tot poden 
esdevenir un nou municipi, com la Canonja que des de fa dos anys és el municipi 947 de 
Catalunya, per tant poden fer-ho. Catalunya és una nació i un subjecte polític, per tant es pot 
demanar el que es pot demanar. A part, no cal parlar d’història, doncs ja han tingut altres 
discussions sobre el tema i li sembla que no es posaran mai d’acord. 
Adreçant-se  al Sr. Martín li diu que no els entén, doncs van endavant i enrere, voten ara que 
sí ara que no, entén que son un partit amb diferents realitats, però el que han de fer és donar 
llibertat de vot, i que cadascú voti amb consciència, perquè li costa molt de creure que algú 
sigui independentista i voti en contra d’això. 
Diu que Vacarisses, forma part de l’AMI, i que una altra cosa que haurien de fer és canviar el 
representant i posar-hi al regidor de Convergència o a ell mateix, doncs son els únics partits 
que han votat a favor d’estar a l’AMI, i cal ser coherent, doncs anar a l’AMI a fer ben bé no sap 
què...... Diu que ell ha parlat amb els de l’AMI, i aquesta moció està aprovada a gairebé 300 
municipis, ells en tenen constància de 160, per tant que no diguin que és una moció que sortia 
i que entrava, doncs estant parlant de 300 municipis. Segueix dient que van demanar a l’AMI 
si podien presentar aquesta moció sense el logo d’Esquerra, amb el logo de l’AMI, i a més no 
està signada pel regidor d’Esquerra expressament, però ni així, i sí hi ha errors, el 
representant hi era i la podia haver millorat. 
Pel que fa al referèndum ,diu que hi està d’acord amb el que diuen, però que si no empenyem, 
no hi arribarem, si votem en contra d’aquestes coses que son les que fan que mica en mica,  
els ajuntaments, la gent, es senti implicada en aquest procés, un procés que milloraria la vida 
de la gent, doncs alguns som independentistes identitaris, però la independència econòmica la 
necessitem, sinó el país se n’anirà en orris. Diuen que volen el referèndum però que votaran 
en contra de tot,i així només entén la seva lògica en un sentit, el del recompte de vots a 
Vacarisses, i posar-se a favor d’això els pot fer perdre vots per altra banda, però creu que el 
país està per sobre de comptar vots, i en un moment clau com aquest no ens podem amagar. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez  qui torna a dir que no és tan sols que estigui ideològicament en 
contra de la proposta, sinó que legalment també, doncs evidentment no aniran en contra de la 
llei i no els agrada que ningú ho faci. A més, creu que és de sentit comú que tots els presents 
defensin la llei. Segueix dient que la Constitució és la màxima representativitat de la llei, l’ha 
votat la majoria del poble espanyol i és així de clar, i si els ciutadans o els seus representants 
volen canviar-la no hi ha cap problema, doncs existeix el mecanisme per fer-ho. A més, 
adreçant-se al Sr. Masana diu que li assegura que la seva intenció no ha estat en cap moment 
ridiculitzar la proposta que han presentat i que mai se li passaria pel cap fer-ho, ni amb ell ni 
amb cap dels presents. Explica que ja sap que hi ha municipis que s’han segregat, i que ell ha 
pensat en Badia del Vallès, que es va segregar de Cerdanyola, i també Barberà, que es van 
segregar seguint la normativa i llei corresponent, que és l’únic que demanen. 
 
Intervé al Sr. Reollo qui adreçant-se a l’equip de govern els hi diu que potser els veuen l’11 de 
setembre a la cadena humana que vol fer l’ANC, pel que diu el Sr. Masana, un pas endavant, 
un pas enrere.  
 
El Sr. Martín li respon que espera que l’ajuntament de Barcelona també hi sigui, i que a més 
ells estan governant i ho tenen molt fàcil. Esquerra està a l’ombra i Convergència al davant, 
però el seu partit avui diu que sí i demà que no, hem de saber on estem i no anar a la crítica 
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per la crítica. Segueix dient que evidentment que estan adherits a l’AMI i també a la Federació 
de Municipis, i encara no ha vist que presenti una moció de l’Associació de Municipis, doncs 
no sempre hi estan d’acord. A més aquesta moció tenia una finalitat, que era presentar-la a 
l’AMI, tot i que ell la podia presentar també a  l’ajuntament. 
 
El Sr. Masana li respon que així ho han fet 300 municipis. 
 
El Sr. Martín diu que a la pagina web de l’AMI diu que han estat 155 municipis els que han 
aprovat la Declaració de Sobirania, no la moció que és una altra cosa. 
 
El Sr. Masana diu que el títol es “Municipis compromesos amb la Declaració de Sobirania”. 
 
El Sr. Martin respon que Vacarisses ja apareix al mapa de municipis que l’han aprovat. 
 
El Sr. Masana diu que es tracta només del primer acord, que ell entén que no vulguin votar-ho 
perquès es tracta de recomptar vots. 
 
El Sr. Martin diu que l’altra dia a la plaça hi havia 20 persones. 
 
El Sr. Masana torna a dir-li que van a comptar vots. 
 
El Sr. Martin respon que si Vacarisses fos independent estarien tots allà, i que si es parla de 
coherència es va presentar una moció per pagar la paga extraordinària als treballadors, i ara 
Esquerra ja veu be que se li tregui la paga als funcionaris. 
 
El Sr. Masana contesta que això no és així, vol matisar que Esquerra no ha acceptat la paga 
línial, accepta una que afecti als més alts, i una cosa molt fàcil d’entendre és que si Esquerra 
deixa caure al govern tornaran a haver eleccions, i en un context de crisi com el que hi ha ara, 
la seva postura és el millor per tots. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que el que no pot ser és que es dediqui a aquestes 
mocions un percentatge de temps tan alt, doncs tot i que es tracta d’un tema molt important ,al 
municipi hi ha coses molt més importants a discutir. Pel que fa a aquest tema diu que es va 
decidir i recolzar el dret a decidir i que segueixen entrant mocions en cada Ple, quan hi ha 
coses per la gent de Vacarisses més importants a discutir en aquest moment i no pot ser tot el 
Ple, la independència, etc... doncs aquí s’ha entrat des de una bandera a una altra bandera, 
moltes mocions. Explica que han arribat a un consens entre tots els regidors de que poden 
entrar totes les mocions que vulguin, i si cada vegada han de discutir el mateix, començaran a 
parlar d’història que no sap si a molta gent d’aquí li interessa la història. 
 
El Sr. Masana respon que el seu partit és lliure de presentar les mocions que vulguin, doncs 
ells en van presentar una quan estaven a l’oposició per aturar la creació d’un polígon industrial 
al Bruc. 
 
El Sr. Alcalde li respon que es van equivocar, doncs no tenia res a veure amb el municipi. 
 
El Sr. Masana diu que això té molt a veure amb el municipi, els diners que deu l’estat i la 
Generalitat a l’ajuntament, i estant parlant de l’escola de música doncs no saben com pagar, i 
no es pot fer veure que això no és important. 
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El Sr. Alcalde diu que el que passa és que érem rics quan no tocava, s’han fet masses coses 
que no tocaven, aquí a Vacarisses el CTR 100 milions d’euros que es deuen, l’escola es deu, 
l’institut es deu, i no sap si la subvenció de l’escola bressol la van pagar o no la Generalitat, 
potser també es deu perquè per exemple al pavelló si que els van donar subvenció, però una 
despesa plurianual a 20 anys. Tot s’ha fet endeutant-nos i per això estem així, les coses no 
s’han fet amb cap i ulls, la Generalitat està en bancarrota, pagant molts interessos. A més el 
que ara ens donarà la Generalitat correspon al 2011, el que els donarà per l’escola de música 
i l’escola bressol pel 2012 no ho saben, i pel 2013 encara menys. 
 
El Sr. Masana li demana perquè no ho sap. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ell si que no ha fet les inversions que no tocaven,  hi ha uns 
responsables d’aquesta situació i cap responsable ni dels bancs ni de l’administració surt, i qui 
ho paga ?, puja l’IVA, etc... 
 
El Sr. Masana diu que amb més motiu han de votar a favor d’això. 
 
Es sotmet a votació i 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   

 

 

 

1.11.-  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE L’EXEMPCIÓ DE LA 
PLÚSVALUA EN ELS CASOS DE DACIÓ EN PAGAMENT ANTERIO RS A 
L’ENTRADA EN VIGOR DEL REIAL DECRET LLEI 6/2012 DE 9 DE MARÇ. 

 
Atès que en l’actual conjuntura  econòmica són moltes les famílies que no poden continuar fent 
front a les obligacions hipotecàries que al seu dia van concertar per adquirir l’habitatge habitual 
i s’estan generant problemes corn a conseqüència de les execucions hipotecàries que 
finalment poden derivar en un risc d’exclusió social. 
 
Atès que, a banda que les persones perdin el seu habitatge habitual, i en alguns casos 
continuïn sent deutores de part del préstec o crèdit hipotecari, l’Administració municipal els pot 
reclamar el pagament de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa 
urbana (IIVTNU). 
 
Atès que, l’article 59 del Text  refós de Ia  Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) 
disposa que els  ajuntaments poden establir i exigir l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana tot i que aquest impost és de caràcter potestatiu. 
 
Atès que l’article 31 de Ia Constitució espanyola estableix que tothom contribuirà al sosteniment 
de les despeses públiques d’acord amb Ia seva  capacitat econòmica, mitjançant un sistema 
tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast 
confiscatori. 
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Atès que el Reial decret llei 6/2012, de 9 de marc, de mesures urgents de protecció de deutors  
hipotecaris  sense recursos,  introdueix  en l’article 9 una modificació del TRLHL, aprovada pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, i estableix que: 
 
“En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del 
Reial decret llei 6/2012, de 9 de marc, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos,  en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista en l’apartat 3 de 
l’annex de l’esmentada norma, té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent 
l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent I’import de 
les obligacions tributaries satisfetes.” 
 
D’acord amb tot això i en virtut del principi de capacitat econòmica, i amb la voluntat de protegir  
i no agreujar la situació de la persona que no pot fer front a les obligacions hipotecàries 
concertades per adquirir el seu habitatge habitual imposant-li l’IIVTNU, i mentre no es produeixi 
un canvi a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
PRIMER.-  Que el nostre Ajuntament, en l’exercici de les seves competències estableixi 

mesures compensatòries per tal de donar una solució i eximir de la plusvàlua als 
casos anteriors a la Llei que s’hagin produït al nostre municipi, tot establint un 
sistema de subvencions com han fet altres ajuntaments. 

 
SEGON.-  Fer enrere i paralitzar tots els processos que derivats de la situació descrita hagin 

generat rebuts i estiguin en procés de cobrament en qualsevol fase, ja sigui 
administrativa, executiva o d’embargament. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a totes les entitats i associacions del municipi i publicar-lo 

a la web municipal i la revista El Terme. 
 
 
Queda sobre la taula segons l’esmentat a l’inici de la sessió. 
 

1.12.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA R EPUBLICANA 
DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER ACONSEGUIR U NA REGULACIÓ 
SOCIALMENT MÉS JUSTA EN RELACIÓ AMB EL DEUTE HIPOTE CARI I ELS 
DESNONAMENTS. 

Atès que en el ple de 27 de Gener del 2011 es va aprovar per unanimitat una moció instant al 
Govern de l’Estat Espanyol a fer diferents modificacions legals, entre les quals, la modificació 
de la regulació hipotecaria incorporant la figura de la dació en pagament, de forma que el 
deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al banc 
creditor.  

Atès que en el Ple de 29 de Març del 2012 es va aprovar per unanimitat Vacarisses com a vila 
activa i compromesa en la prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques, i en 
defensa del dret a l’habitatge.  

Atès que en el Ple de 31 de Maig del 2012 es va aprovar el recolzament a la iniciativa 
legislativa popular de la regulació de la Dació en pagament, de paralització dels desnonaments 
i de lloguer social.  
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Atès que l’Ajuntament ha demostrat, ha  manifestat i ha treballat per assessorar i donar suport 
als veïns i veïnes afectades pels desnonaments, ara és el moment que hem de prendre una 
posició activa en aquesta qüestió. 

Atès que l’Ajuntament com administració més propera a la ciutadania, no podem restar 
indiferent davant la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes legals eficaços 
provinents de l’Estat, de la pràctica abusiva de les entitats bancàries i de la nefasta política 
d’habitatge realitzada fins ara a nivell estatal. 

Atès que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat 
reiteradament que els processos d’execució hipotecària actuals deixen a les persones en una 
situació de desprotecció absoluta, el que comporta una violació sistemàtica dels drets humans 
contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 
ratificat per l’Estat.  

Atès que ara és el moment que es materialitzi la posició activa de l’Ajuntament i de tots els 
moviments socials de Vacarisses per a organitzar, coordinar i dotar de suficients recursos 
tècnics, humans i materials per mostrar a l’Estat que és factible legislar una regulació 
socialment més justa en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments.  

Pel que s’ha dit amb anterioritat, els grups municipals d’ERC Vacarisses i CIU presentem les 
següents propostes d’  

A C O R D 

PRIMER.-  Expressar des del Consistori la disconformitat amb l'imperatiu legal de col·laborar 
amb la justícia en els processos de desnonament, i el seu desacord i negació amb 
l'obligació dels ajuntaments i les policies locals d'haver de col·laborar en els 
processos de desnonament.  

SEGON.-  Recolzar cada família que hagi de ser desnonada, amb menció expressa del 
reconeixement en el plenari més pròxim, i amb la presència activa del o de la 
regidora a l'acte de desnonament  

TERCER.-  Retirar els diners que l'Ajuntament tingui en entitats bancàries que executin, a 
Vacarisses, algun desnonament per no poder pagar la hipoteca de l'habitatge 
habitual. I Prioritzar la contractació de serveis bancaris amb aquelles entitats que 
hagin suspès els desnonaments i hagin demostrat una actitud socialment 
responsable.  

QUART.-  Demanar a totes les entitats bancàries que s’esforcin en ocupar els seus habitatges 
buits des de fa més de dos anys, ja sigui mitjançant un lloguer o una venda a preus 
ajustats, i que si això no es fa a curt termini , actuar amb contundència, aplicant la 
Llei Catalana d’Habitatge.  

CINQUÈ.-  Establir el protocol d’actuació d’urgència per tal de donar resposta immediata als i a 
les afectades pels desnonaments de vivenda principal i que necessitin d’una 
solució urgent. Posant a disposició dels i les afectades del seu propi habitatge en 
règim de lloguer social, entenent com a lloguer social un preu no superior al 30% 
de la renta familiar disponible.  

SISÈ.-  Treballar per ampliar el temps de dedicació que des del Col·legi d’Advocats de 
Terrassa dediquen a donar assessorament jurídic a les famílies que tenen 
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dificultats per pagar els préstecs hipotecaris i amb risc de perdre el seu domicili per 
impagament.  

SETÈ.-  Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment es poden 
tramitar a l’Oficina Municipal de l’habitatge, tant les ajudes de lloguer (de l’Estat 
espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació específica per 
a situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes 
d’amortització hipotecària en situacions especials, així com reforçar la borsa 
d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als del mercat.  

VUITÈ.-  Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la 
variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat.  

NOVÈ.-  Convocar, a través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, als directors de bancs i 
caixes que operen en el municipi per tal d’instar-los a fer totes les actuacions 
possibles per evitar les execucions hipotecàries, així com als administradors de 
finques als efectes de rebre informació vers l’estat d’impagament dels contractes 
de lloguer i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de 
desnonament. En aquestes reunions hi seran convocats els diversos grups polítics 
amb representació en el Ple, juntament amb les entitats locals que treballen amb 
persones amb risc d’exclusió i que manifestin la seva voluntat d’assistir-hi.  

DESÈ.-  Sol·licitar als jutjats de Terrassa que faci arribar mensualment a l’Oficina Municipal 
de l’habitatge i als grups municipals, una relació estadística dels processos dels 
processos judicials que podrien finalitzar en llançament de les persones 
demandades, així també faci arribar a l’Oficina d’habitatge i a Serveis Socials una 
relació detallada dels processos judicials que podrien finalitzar en llançament de les 
persones demandades. 

ONZÈ-  Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels 
Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya i 
als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les 
associacions veïnals i culturals del municipi. I publicar-lo a la web municipal i la 
revista El Terme. 

 Queda sobre la taula segons l’esmentat a l’inici de la sessió. 

 

1.13.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ES QUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ , PERQUÈ LES FAM ÍLIES AFECTADES 
PER PROCESSOS DE EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I DACIÓ DE L’  IMMOBLE EN 
PAGAMENT NO PAGUIN PLUSVÀLUA 

L’actual situació econòmica ha suposat un important increment de les execucions hipotecàries 
com a conseqüència de la impossibilitat de les famílies per afrontar el pagament dels préstecs 
subscrits per finançar la compra de l’habitatge habitual.  

Atès que a la gravetat de perdre la vivenda i, en molts casos, d’haver de continuar pagant 
importants deutes al banc, les famílies desnonades han d’afegir el fet d’haver d’abonar l’ Impost 
sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, també conegut com a 
plusvàlua municipal que s’aplica a la diferència entre el valor del sòl des que s’adquireix fins 
que s’aliena.  
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Atès que és que aquest impost s’aplica també als casos de desnonaments per embargaments 
bancaris, i/o dació del immoble en pagament del deute hipotecari, ja que la transmissió es 
considera com una venda de la família afectada al banc, tot i que la família no obté cap 
benefici, com és evident.  

Atès que en l’actual Llei d’Hisendes Locals les úniques bonificacions existents en l’Impost sobre 
l’ increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana versen sobre la transmissió de la 
propietat de l’habitatge habitual o del local de negoci familiar per al cas de “mortis causa” a 
favor de descendents. Per a la transmissió de l’habitatge mitjançant la dació en pagament o per 
l’execució hipotecària no existeix la possibilitat d’establir bonificacions fiscals. Ens trobem per 
tant amb una falta d’adaptació a la realitat actual de la Llei d’Hisendes Locals.  

Atès que i d’altra banda, qualsevol modificació normativa aprovada amb aquesta mateixa 
finalitat no hauria de perdre de vista el fet de què haurien d’ésser les entitats bancàries 
beneficiades amb el drama tan humà i tan imperdonable que suposen els desnonaments, les 
que haurien d’assumir el pagament del gravamen generat per aquest mateix concepte tributari.  

Atès que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a finals d’abril del 2012, es va afegir a la proposta 
de modificar la Llei d’hisendes locals per eximir del pagament de la plusvàlua les transmissions 
de pisos derivats d’una execució hipotecària. En aquest sentit va afirmar que mentre no s'aprovi 
una modificació legislativa, els ajuntaments haurien d'establir mesures compensatòries per no 
empitjorar la situació en la qual ja es troba l'executat hipotecari.  

Pel que s’ha dit amb anterioritat, els grups municipals d’ERC Vacarisses i CIU presentem les 
següents propostes d’acord: 

A C O R D 

PRIMER.-  Que mentre no s’aprovi una modificació legislativa de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, l'Ajuntament podria, en l’àmbit de les seves competències, a 
través de la implantació de programes d’ajuts econòmics de caràcter social, 
adreçats a les persones físiques que han perdut la seva vivenda habitual, establir 
mesures compensatòries per tal de no empitjorar la situació en què ja es troba 
l’executat hipotecari, amb el pagament d’aquest impost.  

SEGON.  Que davant la impossibilitat d’establir bonificacions fiscals en l’impost sobre l’ 
increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, l’ajuda podria 
materialitzar-se en habilitar una partida dels pressupostos, destinada a una línia 
d’ajuts que s´otorguin al subjecte passiu de l’impost sobre l´Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana en els casos de dació en pagament i execució 
hipotecària de vivenda única i habitual. De manera que el transmitent presenti la 
autoliquidació sense ingressar l’import i sol·liciti, de manera immediata, l’ajut 
corresponent que, en quant se li adjudiqui, no sigui lliurada al beneficiari, si no que 
sigui destinada al pagament de l’impost.  

TERCER.-  Que els processos derivats de la situació descrita hagin generat rebuts (totals o 
parcials) i estiguin en procés de cobrament en qualsevol fase, ja sigui 
administrativa, executiva o d’embargament els hi sigui aplicat l’acord anterior.  

QUART.-  Instar al Govern de l’Estat, respecte a la plusvàlua, perquè en el futur model de 
finançament de les Entitats Locals inclogui l’exempció de pagar la plusvàlua de les 
transmissions en casos de dació en pagament o execució hipotecària quan aquest 
afecti a un habitatge únic. Alhora ampliar els mecanismes existents per derivar a 
les entitats bancàries que s'hagin quedat amb el pis les responsables d'assumir 
aquest tribut que grava la transmissió d'una propietat.  
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CINQUÈ.-  Comunicar el contingut al Parlament de la Generalitat, al Consell de Ministres, als 
grups parlamentaris del Congres i Senat, ala Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i 
ales associacions veïnals i culturals de Vacarisses així com a l’Associació Nacional 
d’Empresaris de la Banca Espanyola per llur coneixement i als oportuns efectes 
legals. I publicar-lo a la web municipal i la revista El Terme. 

Queda sobre la taula segons el dit a l’inici de la sessió. 

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 28 DE GENER DE 2013,  4 , 11, 18, I 25 DE 
FEBRER DE 2013, I 4 I 11 DE MARÇ DE 2013. 

 
             Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha entregat la minuta 

corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 
 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 21/2013, de 24/01/2013, al 67/2013 ,de 
12/03/2013), (Medi Ambient,  de l’1/2013, de 24/01/2013, al 5/2013, de 21/02/2013),  
(Serveis Municipals , del 9/2013, de 24/01/2013, al 20/2013, de 12/03/2013), (Sanitat i 
Consum, del 6/2013, de 12/02/2013, al 16/2013, d’ 11/03/2013), (Urbanisme, de 
l’11/2013, de 25/01/2013, al 38/2013, de 13/03/2013),  (Ensenyament, del 3/2013,de 
30/01/2013, al 5/2013, de 01/02/2013),  (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, de 
l’1/2013, de 25/01/2013, al 12/2013, de 07/03/2013), (Seguretat Ciutadana i 
Emergències, del 5/2013, de 1/02/2013, al 11/2013, de 06/03/2013),  (Cultura , del  
3/2013 de 05/02/2013 al 4/2013 de 13/02/2013), (Comunicació, l’ 1/2013 de 
28/02/2013), (Organització Administrativa i Recursos Humans, l’1/2013, de 
13/03/2013).  

 
 
Es dona compte dels decrets relacionats signats des de l’última sessió plenària ordinària. 
  
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI. 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN L OCAL DE CONCÓRRER 

A LA CONVOCATÒRIA DEL PUOSC, PERÍODE 2013-2016 
 
 
Es dona compte de que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en 
sessió ordinària el dia 25 de febrer de d013 va adoptar, entre d’altres, un acord que transcrit 
literalment de l’esborrany de l’Acta, i a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de dita 
acta diu així: 
 
“Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i 
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, període 2013-2016, i s’obre convocatòria 
única per a aquest període (DOGC 6263, de 28.11.2012) 
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Atès que l’estructura del PUOSC per a aquest període es conforma amb les línies de subvenció 
d’aquest Pla, línia per a inversions i línia per a conservació i manteniment, i els programes 
específics. 
 
Atès que són objecte d’aquesta convocatòria,  per primera vegada, les despeses corrents de 
reparacions, manteniment i conservació, amb un triple objectiu, contribuir a l’impuls econòmic local 
i promoure accions de suport en el sector de la construcció; allibera despesa corrent dels ens 
locals, i fomentar la cultura del manteniment de les inversions fetes abans de l’inici de noves obres. 
 
Atès que segons la Direcció General d’Administració Local, l’import que correspon al municipi de 
Vacarisses, per a la línia de manteniment i conservació del PUOSC 2013-2016, com a resultat 
d’aplicar la fórmula de l’apartat primer de l’Annex 9 de Decret 155/2012, és de 214.149,63 euros 
pel quadrienni, a raó de 53.537,41 euros anuals. 
 
Atès que segons l’article 1 de les Bases específiques de la línia d’inversions, l’objecte d’aquesta 
línia de subvencions són obres i serveis de competència municipal i, preferentment, les que l’article 
67 del Decret legislatiu 2/2003 estableix de caràcter mínim. 
 
Vist que el Decret 162/2012, de 18 de desembre, publicat al DOGC núm. 6278, de 20 de 
desembre, modifica el termini previst inicialment per a la presentació de sol·licituds , de manera 
que es poden presentar fins el 27 de febrer de 2013. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent 

A C O R D 
 
PRIMER.- Concórrer a la convocatòria  per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya del període 2013-2016, aprovat pel Decret 155/2012, de 20 de novembre, sol·licitant 
l’ajut econòmic i per a les actuacions que seguidament es detallen : 
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LÍNIA D'INVERSIONS 

Anualitats 
Prioritat  Títol actuació Tipus 

d'inversió  
Tipologia de 

l'actuació 

2013 2014 2015 2016 

Cost total(IVA 
inclòs) 

Aportació 
sol.licitada 

PUOSC 

Aportació 
Ajuntament 

(Fons propis)  

1 

Treballs 
d'investigació 
i revestiment 
de la 
construcció 
de pou 
d'abastament 
d'aigua 
potable a Can 
Còdol 

Execució 
d'obres i 
serveis 

Abastament 
aigua  29.592,10 €   39.456,14 € 29.592,10 € 9.864,04 € 

2 

Treballs 
d'equipament 
de pou 
d'abastament 
d'aigua 
potable  a 
Can Codol 

Execució 
d'obres i 
serveis 

Abastament 
aigua 

  34.188,13 €  45.584,17 € 34.188,13 € 11.396,04 € 

3 

Construcció 
d'una 
canalització 
per a 
connexió de 
la xarxa 
municipal 
d'aigua a la 
urbanització 
El Fresno 

Execució 
d'obres i 
serveis 

Canalització 28.440,26 €    37.920,35 € 28.440,26 € 9.480,09 € 

4 

Millora  de 
l'eficiència 
energètica de 
l'enllumenat  
públic a la 
Torreblanca I 
de 
Vacarisses 

Execució 
d'obres i 
serveis 

Enllumenat 
públic  78.551,89 €   104.735,85 € 78.551,89 € 26.183,96 € 

5 

Millora de 
l'eficiència 
energètica de 
l'enllumenat 
públic a la 
urbanització 
de l'Eixample 
de 
Vacarisses 

Execució 
d'obres i 
serveis 

Enllumenat 
públic 

27.697,84 €    36.930,45 € 27.697,84 € 9.232,61 € 

6 

Substitució 
de 
lluminàries 
als quadres 
d'enllumenat 
públic del 
Centre Urbà 
de 
Vacarisses 

Execució 
d'obres i 
serveis 

Enllumenat 
públic 

38.347,06 €    51.129,41 € 38.347,06 € 12.782,35 € 

7 

Pavimentació 
asfàltica de 
en el casc 
antic del 
centre urbà 
del municipi 
de 
Vacarisses 

Execució 
d'obres i 
serveis 

Pavimentació/ 
urbanització/ 
conservació 

vies 
públiques 

 24.078,69 €   35.000,00 € 24.078,69 € 10.921,31 € 

8 

Creació d'una 
xarxa de 
calor 
distribuït amb 
una caldera 
de biomassa 

Execució 
d'obres i 
serveis 

Altres (no 
classificada)  239.104,03 €   318.805,37 € 239.104,03 € 79.701,34 € 

TOTAL   94.485,16 €       371.326,71 €   34.188,13 €      669.561,74 €   500.000,00 €    169.561,74 €  
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SEGON.- Comunicar aquest acord a la a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya , presentant 
els formularis de la sol·licitud pels mitjans telemàtics de la Plataforma EA-CAT. 
 
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació. “ 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
3.5.-   DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S’HAN 

TRAMÉS AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA I A LA DIR ECCIÓ GENERAL DE 
POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT 
DE LA LLEI 15/2010 (4T.TRIMESTRE 2012). 

 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
4.1.-  MANIFEST EN MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNA CIONAL DE LA DONA 

TREBALLADORA. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula la Sra. Singla qui explica que el dia 8 de març es va celebrar el 
dia Internacional de la Dona Treballadora, aquest any a Vacarisses sota el lema “Dona mou-te”,    
des de la Regidoria de la Dona i amb l’Associació de Dones de Vacarisses es van organitzar un 
seguit d’actes com per exemple xerrades al Punt de Vol, al Casal d’Avis, tallers a l’IES de 
Vacarisses i la “I Marxa nòrdica en femení a Vacarisses”. Segueix dient que vol donar les 
gràcies a totes les associacions que han col·laborat per a que això es pugui portar a terme i la 
bona acollida i participació a tots els actes. A continuació dóna la paraula al Sr. De la Vega qui 
llegeix el manifest amb el següent contingut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNIA PER A CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
 
 
 

Anualitats 
Títol actuació 

2013 2014 2015 2016 

TOTAL 

Despeses de reparacions, 
manteniment i conservació que 

s'apliquin a l'article pressupostari 21 
segons l'Ordre EHA/3565/2008  

53.537,41€   53.537,41€ 53.537,41€ 53.537,41€ 214.149,64€ 
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“Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, les dones i homes compromesos amb la 
igualtat hem de recordar que cal un fort compromís dels governs locals i de la ciutadania amb 
la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes als municipis. Reivindiquem que 
aquests compromisos han d’anar acompanyats d’accions en pro de la igualtat i la conciliació 
per part d’altres Administracions supralocals i dels agents econòmics i socials existents. 
Reivindiquem que són imprescindibles els recursos econòmics de totes les administracions per 
fer possible ciutats amb igualtat real. 
 
Les discriminacions en l’àmbit laboral, en l’obtenció de prestacions socials com la de viduïtat i 
de jubilació, en la imatge que s’ofereix en els mitjans de comunicació, en el repartiment del 
treball domèstic, són injustícies presents que tenen les seves conseqüències més extremes en 
la feminització de la pobresa i la violència masclista. Malgrat els avenços fets, aquestes 
discriminacions encara existeixen en els nostres pobles i ciutats. 
 
Volem aixecar la veu per dir que, davant la situació de crisi global, s’estan aplicant mesures 
que vulneren els drets de les dones i la seva dignitat com a dones treballadores, alhora que 
repercuteix negativament fent retrocedir en aspectes relacionats amb la corresponsabilitat en 
les tasques de sosteniment de la vida, dins i fora de la llar. 
 
Volem reivindicar, avui més que mai, l’esperit primigeni del 8 de març i el reconeixement de 
totes les dones que, d’una manera visible o invisible, han contribuït a l’avenç dels drets dels 
quals gaudim les dones. En aquesta data tan significativa, exigim la necessitat d’avançar en 
l’equitat de gènere, fent polítiques actives per eliminar les desigualtats, garantint i ampliant 
els drets de les dones amb l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i democràtica. 
 

Volem una Catalunya i un món cohesionat, solidari, lliure de patriarcat, sense violències i 
sense discriminacions per raó de sexe, amb una valoració de tots els treballs, també el no 
remunerat, amb una igualtat laboral efectiva, on es reconeguin i s’atenguin les aportacions i 
les necessitats de les dones; en definitiva una Catalunya on els espais públics i privats, els 
horaris, els serveis i les normes que ens condicionen la vida, s’organitzin afavorint el 
repartiment de les tasques i les oportunitats entre homes i dones. 

 
Aquest 8 de març volem recordar i fer un homenatge a totes aquelles dones i homes que, al 
llarg de la història i a tots els països del món, han lluitat contra les discriminacions per raó de 
sexe i han estat un exemple i un referent per la lluita dels Drets de les Dones i la igualtat. 
Aquest 8 de març, renovem el nostre compromís actiu en el treball diari per tal d’aconseguir 
unes ciutats i un món sense discriminacions, lliure de patriarcat i de sexisme. 

Per això, volem recordar que per acabar definitivament amb aquestes discriminacions cal que 
les dones s’empoderin i siguin presents a tots els espais de decisió, de manera normalitzada, 
en la mateixa proporció que estan presents en la societat. Sense aquesta presència, totes les 
polítiques d’igualtat seran parcials i insuficients. La plena participació de les dones en 
condicions d’igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa la participació en els 
processos de presa de decisions i l’accés al poder, és fonamental per a la consecució de la 
igualtat, el desenvolupament i la pau. 

 
Instem el desplegament total de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes, d’on es recull que els poders públics han d’establir mesures que 
assegurin la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. 

 
Demanem la modificació respecte la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 
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necessària perquè un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de permís per 
maternitat o paternitat o per baixa per malaltia greu, perquè considerem que és una mesura 
concreta que pot afavorir la presència de dones en espais de decisió en igualtat de 
condicions i la conciliació de la vida familiar amb la participativa. 

 
Per això, la ciutadania, els partits, les associacions i els ens locals, han de comprometre’s en 
aquests objectius: 

 
▪ Implementar accions transversals amb tots els àmbits de la ciutat per tal de garantir 

unes relacions entre els gèneres lliures de sexisme. 
▪ Fomentar l’associacionisme i la participació de les dones i homes que treballin per 

la igualtat de gènere. 
▪ Augmentar el pes de les dones en els espais de participació en els ens locals, 

promocionar els consells de participació i garantir que les dones no quedaran 
excloses en cap espai. 

▪ Que les associacions vetllin per la presència de dones al seu sí a tots els nivells, 
inclosos els de decisió. 

▪ Donar el màxim suport a les polítiques locals transversals per a la igualtat 
d’oportunitats i drets de les dones, liderades per regidories de les dones o d’igualtat 
de gènere, dotant-les d’infraestructures i recursos. 

▪ Aprofundir en la democràcia paritària. 
▪ Vetllar perquè sigui efectiva la decisió de les dones respecte als seus drets 

reproductius i sexuals. 
 
 

Un cop més, en el Dia Internacional de les Dones, amb tots aquests compromisos volem 
recordar que queda molt per fer i que els municipis han de ser construïts per homes i dones, 
des de la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diversitat i que totes les Administracions han 
de dotar dels recursos suficients per fer-ho possible.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica que s’han demanat les subvencions del PUOSC, i que igual que a 
l’anterior legislatura la Generalitat va donar 900.000 euros, aquesta vegada ho ha limitat a 
700.000 €, i tampoc asseguren que ens donin alguna cosa. La part positiva és que van 
assistir a les taules de negociació de la Diputació i aquesta sí que té diners, la passada Xarxa 
ens va donar 309.000 euros i aquest any ens proposen uns 487.000 euros, 368.000 euros 
per una banda, més el programa que va sortir cap al Nadal d’uns ajuts de 50.000 € més altres 
50.000 € en dos anys,   i diu que moltes d’aquestes despeses eren per l’estalvi energètic. 
 

 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui en relació a la C-58 vol felicitar a totes les persones que van 
assistir a la manifestació, i comentar que es va arribar a un acord entre tots els partits polítics, 
un acord d’actuar conjuntament i comunicar al Ple que el Partit Popular, igual que d’altres 
partits amb anterioritat, va presentar aquella mateixa setmana una proposta al Parlament de 
Catalunya demanant el que reiteradament tothom sap que es demana sobre la C-58. Explica 
que encara no han rebut resposta, però que un cop la tinguin ho faran saber i esperen que no 
sigui la que van donar a Esquerra, sinó un solució efectiva de la C-58. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que ells van demanar hora amb el Director General, però la 
van cancel·lar,van dir que ja els trucarien i un cop allà ens donarien propostes concretes . Diu 
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que de totes maneres el proper dia 26 tenen una reunió amb el Servei Català de Trànsit, però 
no sap si és per parlar dels cons que estan posant aquests dies o exactament el perquè. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que des de fa un any està aprovat pel Parlament i hi 
ha una segona proposta de resolució que segurament es debatrà a l’abril al Ple sobre Territori, 
que és on van aquestes propostes de resolució. Diu que a ell li van dir que estaven fent proves 
amb els cons per estudiar fer una new jersey en el seu cas. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que els punts conflictius son la corba i contracorba de 
baixada després de l’abocador, i si es posa la new jersey tal com està ara, amb dos carrils de 
pujada i un de baixada, no hi ha suficient espai per evacuar els ferits en cas d’accident,  i per 
molt que s’aprovin coses al Parlament, es tracta de posar la new jersey i ampliar la carretera. 
Diu que tot això son suposicions, però que segons el que ens diguin els mantindran informats. 
 
El Sr. Masana explica que fa un parell de dies hi havia un cotxe dels mossos fent fotografies, i 
una cosa és posar radars i una altra és com anaven avui, que tampoc és la manera d’aturar 
accidents. 
Per altra banda el Sr. Masana diu que no sap com va acabar el tema de la paga extra dels 
treballadors. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no s’ha pagat, i que quan va sortir el Decret del Govern ja s’havien 
computat uns dies per la paga extra, i per tant  sembla que hi tindrien dret   
 
Intervé el Sr. Secretari qui explica que va sortir una sentència d’Aigües de Matarò, i se’ls va 
donar la raó, per tant ara es vol moure fitxa per a que no hagi de ser cada ajuntament qui 
individualment faci la demanda de la part proporcional d’aquesta paga que va des de juny fins 
al 13 de juliol , data en que es publica aquest Decret. 
 
El Sr. Masana segueix amb la seva intervenció i adreçant-se a la Sra. Singla li recorda que a 
l’anterior ple va dir que faria un informe sobre el funcionament del rebost. 
 
La Sra. Singla li respon que no ho té present que hagués dit això. 
 
El Sr. Masana li respon que potser va mal fixat i que ja ho comentaran després. 
 
Per altra banda demanda saber quantes famílies han demanat l’ajut després d’ampliar el ventall 
de rendes a la universalització dels llibres. 
 
El Sr. Gibert li respon que no ho saben perquè encara falta un dia per a la presentació de 
sol·licituds. 
 
El Sr. Masana pregunta si han previst que es pugui circular pel camí vermell que va de Can 
Serra al Palà. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi ha un veí que hi circula, però que el camí vermell és un camí per 
vianants, i sí que algun veí havia demanat que s’hi pogués circular de nit ja que no hi passa 
ningú, perquè per anar des de el Palà a l’estació de RENFE a recollir algú és molt més curt que 
sortir a la carretera. Explica que li va dir a aquest veí que s’ho miraria, per si es pogués regular 
un horari per circular-hi,  però de moment es per vianants. 
 
El Sr. Masana comenta que pel que fa al tema de les entitats que van tractar al darrer ple, vol 
saber si les entitats hauran de justificar només la part de diners que l’ajuntament els hi doni. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
Adreçant-se al Sr. Llorens, el Sr. Masana li pregunta en relació a una instància que va entrar a 
l’ajuntament en la qual demanava si li podia facilitar les dades de l’associació de la Carena 
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Llarga quan va demanar la subvenció del 2011. 
 
El Sr. LLorens li respon que en l’expedient no apareix la instància a la que ell fa referència, que 
el tècnic no la troba, i a més va ser una subvenció que van atorgar quan ells estaven 
governant. Explica que el tècnic de participació s’ha posat en contacte amb el president de la 
Carena Llarga per demanar-li una còpia, si és que en disposa d’una. Segueix dient que en 
qualsevol cas en l’expedient de l’època en que governaven ells s’atorga una subvenció ,però la 
sol·licitud no hi és, per tant el que estan fent és demanar, tot i que probablement no en tinguin 
obligació, al president de la Carena Llarga que porti una còpia, però a hores d’ara encara no 
l’ha portat. 
 
El Sr. Masana fa un prec, diu que al nucli urbà les voreres estan plenes d’herbes, d’una alçada 
considerable. 
 
I per altra banda, adreçant-se al Sr. Alburquerque  diu que en una reunió que es va fer pel 
Terme, es va acordar que es farien les cartes dels lectors i no s’ha fet.  
 
El Sr. Alburquerque li respon que a la darrera reunió del Consell ja va comentar que intentarien 
encabir tot això al Terme trimestral que és més gran i hi ha més espai per tot. 
 
El Sr. Masana torna a preguntar pel tema de les motos al Parc Natural, doncs tot i que sap que 
no és només competència de l’ajuntament, la cosa va a més sobretot a la zona del Mimó. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha una denúncia a Medi Natural,  que l’ajuntament hi ha posat 
plaques, i també se li ha dit a la persona que regenta el negoci. Diu que els camps del Mimó els 
volen sembrar però ara no és temps, i ja es posaran rètols pel trial , doncs és zona PEIN, i s’ha 
parlat de fer una batuda conjunta amb els Agents Rurals i Policia Local. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui vol ampliar la informació, i explica que la gestió des del parc natural 
per a que es pugui sembrar als camps de l’entorn del Mimó on antigament s’hi practicava moto 
cross es va fer abans de l’estiu de 2012, i un cop fet palès l’interès que hi tenia l’ajuntament, el 
Parc va acceptar la proposta i va dir que a la tardor es faria, però no es va fer, i novament s’han 
posat en contacte amb ells i els hi han dit que en aquell moment no van poder fer-ho, però que 
si que ho faran. 
 
El Sr. Alcalde diu que va venir a Vacarisses el Director General de Medi Natural i que ell li va 
explicar que havien autoritzat el Mimó per a que sembressin perquè és més fàcil que sigui una 
entitat, com per exemple el Parc Natural, doncs també tenien molta més gent que volia fer-ho, 
però al tractar-se d’una propietat municipal s’havia de fer un concurs, etc...el Director li va dir 
que no es tractava d’un tema de recursos i que ja ho farien. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui demana al Sr. Secretari que vol que la seva intervenció 
sobre el pressupost consti a l’acta literalment.  
 
 

 
Essent les 23 hores i 10 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 


