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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 30 DE 
GENER DE 2014 
 
 
Vacarisses, 30 de gener de 2014, 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 
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 CELEBRADA EL DIA 28 DE 
NOVEMBRE DE 2013. 

 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a l’ esmentada sessió. 

 

 

 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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1.2.-   PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA D E L'AJUNTAMENT DE 
VACARISSES 

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 28 de novembre de 2013 va prendre coneixement 
de la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  Sr. Xavier de 
la Vega Ibáñez, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de la presa de 
possessió del càrrec en la sessió plenària del 28 de març de 2012. 

Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, s'ha rebut la credencial , acreditativa de la condició d'electe a favor de la senyora 
MARIANA RÍOS LÓPEZ per estar inclosa a la llista de candidats presentada pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal a les eleccions locals de 22 de maig de 2011,  
extrem que fou notificat, alhora que fou requerida per a formular la declaració establerta a 
l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la qual ha 
estat presentada. 

La candidata proclamada podrà comparèixer a la sessió plenària del dia 30 de gener de 2014 , i 
acreditar-se per a adquirir plenament la condició de regidora. 

A l’acte de presa de possessió del càrrec públic, s’emprarà la fórmula de jurament o promesa 
continguda a l’article 1 del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril. 

 

El Sr. Alcalde adreçant-se a la Sra. Rios li llegeix la fórmula que diu textualment el següent:  

 “ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec   de regidora de l’Ajuntament de Vacarisses en lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya” 

La Sra. Rios respon que ho promet. 

 

El Sr. Alcalde dona la paraula als regidors que vulguin intervenir. 

 

Pren la paraula el Sr. Méndez qui vol donar de nou la benvinguda a l’Ajuntament a la Sra. Rios i 
diu que està convençut que donada la seva experiència, per haver format part de l’equip de 
govern anterior, la seva feina es correspondrà i ho agrairà la ciutadania. Segueix dient que per 
part del Partit Popular li dona la benvinguda i li diu que espera que arribin al màxim consens 
possible en les matèries que tracten. 

Intervé el Sr. Masana qui també li dona la benvinguda de nou i li desitja molta sort. 

Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que espera que el temps que queda fins les properes 
eleccions hi hagi una bona entesa ,  a més li diu que compten amb la seva experiència, doncs 
en té més que ell mateix pel que fa a tot l’entramat d’un ajuntament. 

Intervé la Sra. Sánchez qui també li dona la benvinguda i diu que com ja ha treballat molt amb 
ella sap que es tracta d’una persona molt formal, molt responsable i seriosa amb la feina. 

El Sr. Serna diu que com ja li van comentar des de Veïns en el seu moment  li desitja una bona 
entrada i bona sortida a la legislatura i que ja saben que és una bona treballadora. 

Per acabar el Sr. Alcalde també li dona la benvinguda i li desitja sort. 

 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
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1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- PROGRÉS 
MUNICIPAL ( PSC-PM) I DE LA JUNTA DE PORTAVEUS . 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 28 de març de 2012 va 
acordar modificar la composició de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vacarisses, 
integrada per la  senyora Laura Sánchez López com a portaveu, i pel senyor Xavier de la Vega 
Ibáñez com a suplent, en representació del Grup Municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL ( PSC-PM). 

El Ple de l’Ajuntament,  reunit en sessió ordinària el dia 28 de novembre de 2013 va prendre 
coneixement de  la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  
Sr. Xavier de la Vega Ibáñez, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de 
la presa de possessió de càrrec en la sessió plenària del 28 de març de 2012. 

Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, es va rebre la credencial , acreditativa de la condició d'electa a favor de la senyora 
Mariana Ríos López, per estar inclosa a la llista de candidats presentada pel PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL ( PSC-PM), a les eleccions locals de 
22 de maig de 2011. 

Vist l’ escrit presentat, en data 17 de gener de 2014,  pel Grup Municipal PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL ( PSC-PM) designant la seva 
portaveu i substituta de conformitat amb l'establert a l'article  24.2 del ROF i 27 del ROM. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del dia 20 de gener de 
2014 va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Modificar la composició del Grup Municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE 

CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL ( PSC-PM) que queda constituït amb les 
següent integrants: 

 
  LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ 
  MARIANA RIOS LÓPEZ 
 

 SEGON.- Modificar la composició de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vacarisses, la 
qual estarà integrada per la  senyora LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ com a portaveu, i per 
la senyora MARIANA RÍOS LÓPEZ com a suplent, en representació del Grup 
Municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL 
( PSC-PM). 

 
 
Es sotmet a votación i 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             
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1.4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA C OMPOSICIÓ DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES . 

 
El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió extraordinària  celebrada el dia 7 de juliol 
de 2011,  va acordar crear les Comissions Informatives de caràcter permanent de Règim 
Interior, de Serveis Territorials i de Serveis a les Persones, així com la Comissió Especial de 
Comptes,  aprovant la seva composició. 
 
El Ple de l’Ajuntament,  reunit en sessió ordinària el dia 28 de novembre de 2013 va prendre 
coneixement de  la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  
Sr. Xavier de la Vega Ibáñez, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de 
la presa de possessió de càrrec en la sessió plenària del 28 de març de 2012. 

 
Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, es va rebre la credencial , acreditativa de la condició d'electa a favor de la senyora 
Mariana Ríos López, per estar inclosa a la llista de candidats presentada pel PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL ( PSC-PM), a les eleccions locals de 
22 de maig de 2011. 

 
Vist l’ escrit presentat pel Grup Municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-
PROGRÉS MUNICIPAL ( PSC-PM) , en data 17 de gener de 2014,   de proposta de 
nomenaments efectuades pels mateixos.  
 
El Reglament orgànic municipal regula als seus articles 20 a 23 la composició, funcions i règim de 
funcionament de les comissions informatives,  i als articles 32 a 34 la comissió especial de 
comptes. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del dia 20 de gener de 2014 
va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents   
 
 A C O R D S 
 
PRIMER.-  Aprovar la modificació de la composició de la Comissió Informativa de RÈGIM 

INTERIOR, la qual estarà integrada, en representació del Grup Municipal  ( PSC-
PM)   , en la seva condició de vocals, pels membres següents: 

 
Titular: senyora MARIANA RÍOS LÓPEZ, suplent: senyora LAURA SÁNCHEZ 
LÓPEZ 

 
SEGON.-  Aprovar la modificació de la composició de la Comissió Informativa de SERVEIS 

TERRITORIALS, la qual estarà integrada, en representació del Grup Municipal  ( 
PSC-PM),   en la seva condició de vocals, pels membres següents: 

 
Titular:  senyora LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ, suplent: senyora MARIANA RÍOS 
LÓPEZ  

 
TERCER.-  Aprovar la modificació de la composició de la Comissió Informativa de SERVEI A 

LES PERSONES, la qual estarà integrada, en representació del Grup Municipal ( 
PSC-PM), en la seva condició de vocals, pels membres següents: 

 
Titular: senyora MARIANA RÍOS LÓPEZ , suplent: senyora LAURA SÁNCHEZ 
LÓPEZ 
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QUART.-  Aprovar la modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes,  la 
qual estarà integrada, , en representació del Grup Municipal ( PSC-PM)   , en la 
seva condició de vocals, pels membres següents: 

 
Titular: senyora MARIANA RÍOS LÓPEZ, suplent: senyora LAURA SANCHEZ LÓPEZ. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  X  X  X X  X  X 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’A CORD DE NOMENAMENT DE 

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIAT S COMPETÈNCIA 
DEL PLE I A D’ALTRES ENTITATS I ORGANISMES DE LES Q UALS FORMA PART. 

 
Vist que en compliment del que disposen els articles 52.2.b) i 52.2.e) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i  38.c del Reglament d'Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió extraordinària el dia 7 
de juliol de 2011, va acordar nomenar representants de la Corporació en els diferents òrgans 
col·legiats competència del Ple i a d'altres organismes i entitats  de les quals forma part,  
nomenaments que foren modificats per acord plenari del 28 de març de 2012 a proposta del 
Grup Municipal  ( PSC-PM) , en designar nou representant  el senyor Xavier de la Vega Ibáñez  
 
El Ple de l’Ajuntament,  reunit en sessió ordinària el dia 28 de novembre de 2013 va prendre 
coneixement de  la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  
Sr. Xavier de la Vega Ibáñez, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de 
la presa de possessió de càrrec en la sessió plenària del 28 de març de 2012. 

 

Emesa per la Junta Electoral Central la credencial acreditativa de la condició d’electa a favor de 
la senyora Mariana Ríos López,  per estar inclosa a la llista de candidats pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal a les eleccions locals de 22 de maig de 2011. 

 
Vist l’ escrit presentat, en data 17 de gener de 2014  pel Grup Municipal PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL ( PSC-PM), de designació de les 
seves representants a òrgans col·legiats competència del Ple i a d'altres organismes i entitats  
de les quals forma part. 
 
Vist el què disposen els articles 52.2.b) i 52.2.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 38.c 
del Reglament d'Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 20 de 
gener de 2014 va dictaminar favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels 
següent 
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A C O R D 
 
PRIMER.-  Nomenar representants de la Corporació en els següents òrgans col·legiats 

competència del Ple i a d'altres organismes i entitats  de les quals forma part: 

 
Consell Sectorial de Seguiment de l’Abocador de Coll Cardús 
LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ, en representació del Grup Municipal  PSC-PM)  
 
Consell Municipal de Comunicació 
MARIANA RÍOS LÓPEZ, en representació del Grup Municipal  PSC-PM    
 
Consell de redacció 
MARIANA RÍOS LÓPEZ, en representació del Grup Municipal   PSC-PM    
 
Consell Escolar Municipal  
MARIANA RÍOS LÓPEZ, en representació del Grup Municipal PSC-PM    
 
Comissió Local de Protecció Civil de Vacarisses 
LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ, en representació del Grup Municipal PSC-PM    
 
Comissió de Seguiment del Reglament d’Usos Lingüístics   
LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ, en representació del Grup Municipal PSC-PM    
 
 
SEGON.-   Notificar el nomenament als designats ,  als òrgans col·legiats respectius, i a les 

diferents entitats i organismes. 
 
 
Es sotmet a votació i 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             
 
 
 
 
1.6.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA  D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 

GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2014 
 
Vist que ja està ultimada l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament per l’any  2014 
 
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 
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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 20 de gener de 2014,  va 
dictaminar favorablement. 
 
Per tot l'esmentat, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents: 
 
 

A C O R D 
 
 

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 2014, 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:  
 

 

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS  

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ 
CREDITS 
INICIALS 

1 Despeses de personal 3.287.710,00 

2 Despeses corrents en bésn i serveis 4.163.825,00 

3 Despeses financeres 99.800,00 

4 Transferències corrents 319.482,00 

6 Inversions Reals 348.780,00 

9 Passius financers 301.403,00 

 TOTAL GENERAL 8.521.000,00 

   

   

PRESSUPOST DE INGRESSOS PER CAPÍTOLS  

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ 
CREDITS 
INICIALS 

1 Impostos directes 3.787.200,00 

2 Impostos indirectes 35.000,00 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.362.600,00 

4 Transferències corrents 3.238.875,38 

5 Ingressos patrimonials 30.537,30 

7 Transferències de capital 66.787,32 

 TOTAL GENERAL 8.521.000,00 

 
 
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, 
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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 i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que anirà comentant el llibret del pressupostos que els han 
facilitat fins a l’apartat dels ingressos on cada regidor comentarà els increments del pressupost de 
les seves àrees. 
Comença per la pàgina 3, sobre l’evolució del municipi i comenta que Vacarisses segueix creixent, 
tot i la crisi, encara que ho fa molt a poc a poc. 
 
A la pàgina 4, hi ha els naixements, que han estat 54 i per tant és una xifra com les dels anys 
anteriors al 1998, el que pot suposar que tant a les escoles públiques com a les escoles bressol 
del municipi es doni una davallada important de l’alumnat. 
 
El cinquè gràfic és una piràmide d’edat a la que es pot observar que Vacarisses té una població 
molt jove entre 30 i 49 anys, i  també molta població al voltant dels 10 anys i que s’estant reduint 
els naixements. 
 
A la pàgina 6, es reflexen  els dos sectors d’ensenyament i explica que aquest gràfic l’han demanat 
precisament des d’Ensenyament per veure les evolucions d’una escola i l’altra ,i com es pot veure 
hi ha més població al sector B, Can Serra, el Ventaiol i el Palà. 
 
A la pàgina 7 hi figura l’endeutament de l’ajuntament amb xifres dels diferents crèdits   i amb els 
objectius que es volen obtenir el 2014. Segueix dient que al gràfic de la pàgina 8 es veu més 
clarament que es volen amortitzar uns 700.000 € al final de l’exercici. Explica que aquest gràfic 
està fet d’abans de tancar el pressupost i per tant en uns dies canviarà l’endeutament degut a la 
liquidació de les obres de Torreblanca, i que avui s’ha pagat a Fomento la factura de 290.000 € 
que apareix a baix a mà esquerra i s’està passant al cobrament la vuitena liquidació de quotes 
d’urbanització. Segueix dient que amb el tancament de la vuitena certificació els problemes de 
Tresoreria poden ser al voltant d’un milió d’euros. 
 
A la pàgina 10, apareix el que deuen les diferents administracions i Autema a l’ajuntament, i com 
es pot veure és un import molt important el que deu la Generalitat i el Consell Comarcal, 151.000 € 
per una banda i 1.300.000 € per l’altra. Explica que tenim sort dels pagament que fa la Diputació, 
doncs està al dia i a més fa pagaments de la Generalitat. 
 
A la pàgina 11, hi ha un gràfic d’evolució dels diferents treballadors de l’ajuntament, diu que hi ha 
un petit error on parla dels funcionaris on diu 36. Explica que son 93 treballadors comptant els de 
temporada, però fent una mitja entre els que estan a mitja jornada o son temporals n’hi ha uns 79. 
 
Segueix dient que els objectius del pressupost d’aquest any, igual que dels anteriors, son: 
contenció de la despesa, increment de la despesa social, reduir el deute, reforçar l’ inserció laboral, 
obres de manteniment i obres de les urbanitzacions pendents. 
 
A la pàgina 16, pel que fa al control de la despesa, s’han demanat tres pressupostos, que ja venen 
de l’any passat.  
 
A la pàgina 17 hi ha un resum dels ajuts que s’han donat des de la Regidoria de Serveis Socials 
durant el 2013, ajuts directes a les famílies com el rebost solidari, l’ajuda familiar, els vals 
d’aliments i ajuts individuals que han estat de 87.000 € i amb d’altres projectes de Serveis Socials 
s’hi ha destinat 114.000 €. Per aquest proper any l’import per ajuts directes a les famílies serà de 
105.000 €, el que suposa un augment de 34.000 €. 
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A la pàgina 19, de reducció del deute, com ja ha comentat abans , s’intentarà amortitzar els crèdits 
de l’ajuntament fins a 700.000 €. 
 
A la pàgina 20, sobre els objectius d’inserció laboral, comenta que han obtingut uns ajuts de la 
Diputació de 40.000 € per plans d’ocupació que han destinat a contractar pintors i  els 
complementaran fins als 117.000 € per inserir gent tant per l’ajuntament com per segones 
empreses. 
Segueix dient que l’objectiu sisè és la millora de les urbanitzacions i com ja saben amb el 
pressupost d’aquest any es vol tirar endavant el clavegueram i l’aigua de l’urbanització La Coma. 
 
Passant a la pagina d’ingressos és important que sàpiguen que els impostos i taxes estan 
congelats, l’IBI, l’impost sobre vehicles, taxa d’escombraries, etc... 
 
A la pàgina 28, pel que fa als ajuts a les escoles bressol i escola de música, tenen una mica 
d’incertesa, han pintat en vermell del 2012 al 2014, doncs encara estan pendents, el 2012 és el 
que ha finançat la Diputació, i sembla que les escoles de música també seran finançades per la 
Diputació. 
 
A la pàgina 29 apareixen els ingressos de la Generalitat, la participació als tributs de l’estat, en els 
que fins la setmana passada estaven a 0, i aquest dilluns n’hi ha 146.000 €.  De l’exercici 2013 la 
Generalitat va comunicar que no pagaria res als ajuntaments que van tenir un creixement amb els 
tributs de l’estat del 2012 al 2013, el que va provocar molt rebombori però dilluns se’ls va 
comunicar que es pagarà aquest deute de 146.000 € del 2013 en tres anualitats. 
 
Pel que fa als tributs de l’Estat, explica que funcionen amb pagaments a compte, que es reflexen 
amb la ratlla blava, i les liquidacions tant positives com negatives les reflexa la ratlla vermella. 
L’Estat fa les liquidacions del pressupost a tres anys vista, o sigui ara ha liquidat l’any 2011, 
l’ajuntament va rebre 914.000 € i ara ens han donat 27.000 €  més. Segueix explicant que com 
veuran del 2012 al 2013 van tenir un increment important dels tributs de l’estat degut a l’augment 
de la població, però aquests diners son a compte, per exemple entre el 2008 i 2009 van haver de 
tornar diners, doncs la liquidació va sortir negativa, l’any 2008 van ser 114.000 € i el 2009 uns 
282.000 €, i aquests diners ara s’estan tornant, i és degut a això que la Generalitat es veu forçada 
a pagar en tres anys. 
 
Per altra banda explica que entre el pressupost de l’any passat i el d’aquest any hi ha un increment 
del 4,6% ,uns 379.000 € de més, per algunes partides. 
 
En el capítol 1 l’increment és de 75.000 € corresponents a la contribució, part per noves altes i 
també per revisions que s’estan fent per reconeixement de patis, piscines i també pels abonarés 
de Torreblanca i Carena Llarga, doncs a l’acabar les obres es comunicaran els nous valors. 
Pel que fa a les plusvàlues hi ha un increment de 50.000 € respecte l’any anterior, i les llicències 
d’obres que fa uns anys suposaven 600.000 €i ara en son 35.000. 
En el que hi ha hagut un decrement important ha estat amb l’aigua, uns 70.000 €. 
Les taxes per serveis assistencials, com les escoles bressol i l’escola de música, són més o menys 
com les de l’any passat, els serveis pel poliesportiu pugen una mica, les llicències urbanístiques 
pugen uns 6.000 € i el que ha baixat son les llicències d’obertura. 
També s’ha incrementat la taxa de les companyies elèctriques, de Fecsa, del sòl i subsòl, puja 
21.000 €. 
 
En el capítol 4, com a novetat, hi ha 150.000 € de més de la Xarxa de Municipis d’aquest any, per 
les obres de manteniment i d’empreses privades, uns 70.000 € que son uns diners del contracte 
amb Juan i Juan de campanyes de medi ambient i d’altres, que han passat directament a 
l’ajuntament. 
 
Al capítol 7 si que hi ha 66.000 € de la Generalitat, que son obres finançades per l’ajuntament. 
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Explica que fa un parell d’anys es van demanar pel Pla d’Obres i Serveis algunes obres que es van 
posar a l’exercici 2013, però fins ara la Generalitat no ens ha comunicat els diferents imports que 
ens concedeix, i per tant el que es va demanar el 2013 ho han passat al 2014.  
Segueix explicant que les actuacions que va finançar l’ajuntament amb recursos ordinaris, com 
l’enllumenat del casc urbà i portar l’aigua al Fresno, ara es recuperen amb 66.000 € del Pla 
d’Obres i Serveis 
 
Torna a dir que el pressupost d’enguany és de 379.000 € de més respecte l’any passat el que 
suposen 8.521.000 € al tancament. 
 
Pel que fa a les despeses, els 99.800 € son interessos de crèdits i de la pòlissa, que es va 
constituir per un import d’1.000.000 € per les operacions de Tresoreria. Hi ha 300.000 € 
d’amortització normal d’aquest any i pel 2.014, com a objectiu, es volen amortitzar uns 400.000 € 
més. 
 
A continuació demana a cada regidor que expliqui les despeses corresponents a la seva àrea. 
 
Comença el Sr. Martín, amb Seguretat Ciutadana i Ordre Públic, i explica que en aquesta regidoria 
els números son pràcticament iguals, tot i que amortitzen una plaça d’agent i per tant baixa una 
mica la partida de personal. Segueix dient que d’inversions no en faran cap, en comparació amb 
l’any passat que van tenir 9.000 € del vehicle de la Policia i un armer. Pel que fa a Protecció Civil, 
pràcticament queda igual, la transferència corrent son els 6.000 € que es dona a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil i la resta pertany a les assegurances. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui en relació a la partida 151, d’ Urbanisme, comenta que per una 
banda ,enguany, en despeses de bens corrents tenim una reducció d’uns 37.000 €, dels quals 
19.000 € aproximadament corresponen a les previsions per despeses d’estudis i treballs tècnics, 
degut a que l’esforç en aquesta mena d’estudis com modificacions de planejament per poder 
escometre les obres que s’iniciaran a la Coma i probablement l’any que ve al Ventaiol, La Creu i al 
Nucli, es van intensificar l’any passat i per tant aquest no es tan necessari, i la resta de l’import 
correspon a una derrama que tenien del 2012 per la reparació i  manteniment de parcel·les del 
polígon industrial. 
Per altra banda explica que hi ha un increment en inversions de 151.600€ que corresponen a 
l’aportació que ha de fer l’ajuntament en les obres de clavegueram, aigua i asfaltat de La Coma, un  
10 % de la inversió total que és d’1.500.000 € aproximadament. 
 
Intervé el Sr. Martín per comentar la partida de Vies Públiques, i diu que la despesa en bens 
corrents i serveis pràcticament és el pressupost de manteniment de les vies, però vol recalcar que 
aquest any faran, entre d’altres actuacions, la substitució de les plaques dels noms dels carrers, es 
repassarà la senyalització horitzontal i vertical i es refaran els passos elevats del Palà.  
A més a més es repararà l’asfalt del Pou Gran, doncs la prova que es va fer no va resultar, es 
tornarà a asfaltar el Torrent del Llort als Caus, part del carrer Major i diverses zones de la resta del 
municipi que ho requereixen.  
Pel que fa al capítol d’inversions es farà una claveguera al pas de servei de Sant Salvador de les 
Espases a Can Serra, que s’ha fet malbé i cal canviar-la tota, i també s’asfaltarà Ca l’Oliva i la 
Farinera i d’altres carrers del nucli, com el carrer dels Horts, Sant Josep, el Cingle Gros, el Serrat, i 
el tros de la Font de Ca’n Domingo. 
Pel que fa a l’abastament, sanejament i distribució d’aigües, entre d’altres depeses es repararà el 
Pick Up i es legalitzarà la pala llevaneus i la canonada que va de Can Cases al Pou Gran, que és 
d’uralita i dona molts problemes i per tant es canviarà per tub de polietilè. En les inversions l’any 
passat  tenien 35.366 €  degut al cànon de l’aigua  i 33.750 € que va ser el camió de la brigada 
més la canonada del Fresno. Aquest any es comprarà un vehicle de segona mà per tal que els 
treballadors dels plans d’ocupació puguin moure’s pel municipi i també es portarà una canonada 
d’aigua del polígon industrial a la Coma, per un problema d’analítiques que s’ha de solucionar. 
En relació a la recollida, eliminació i tractament de residus, hi ha una baixada d’un 2,57% ,degut a 
la reducció de l’eliminació de residus al CTR i la recollida de voluminosos. 
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Pel que fa la neteja viària no hi ha moviments. 
Al cementiri es van fer les obres de remodelació i queda per fer la solera de formigó al terra ,que 
es farà aquest any. 
En quant a l’enllumenat públic hi ha una baixada de 7.000 €, comenta que ara es farà una 
convocatòria de concurs per  la licitació del servei de l’enllumenat públic i creuen que s’estalviaran 
alguns diners. 
Segueix explicant que com a inversions hi ha una baixada de 88.000 € ,que és per  l’enllumenat 
del Nucli i de l’Eixample, i que les despeses de bens corrents i serveis son iguals que abans i 
corresponen al manteniment i neteja dels parcs, que també es pintaran amb els plans d’ocupació. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que les transferències corrents son pràcticament 
idèntiques a les de l’any passat ,14.100 €,  i pel que fa referència a les despeses de bens corrents  
i serveis s’inclou el manteniment de franges, que la previsió per aquest any és el Palà i 
Torreblanca II. Comenta que entre els exercicis 2013 i 2014 no s’han d’obrir franges noves, sinó 
que només s’han de mantenir, el que els permetrà intensificar la neteja de parcel·les municipals. 
Segueix dient que la partida inclou també estudis i treballs de l’enginyer, i també es consolida la 
figura del gestor energètic. 
Explica que es farà una petita millora a la deixalleria perquè, com els usuaris han pogut observar, 
quan plou s’inunda,i per tant es farà un paviment, s’escurçaran les portes i es posaran unes reixes 
de ventilació, a més també s’ha de fer un manteniment del reixat de la tanca de la deixalleria. 
Per acabar diu que hi ha unes despeses modestes que es poden traduir en la línia de l’estalvi 
energètic, de manera significativa, doncs hi ha equipaments que participen en el programa 
europeu 50/50 aprovat per la Generalitat, que fa co-partíceps als usuaris de l’estalvi que es genera 
a les instal·lacions,s com per exemple l’escola bressol El Cuc i el Poliesportiu, el 50 % que superi 
l’estalvi previst. D’alguna manera es retribueix amb material o diners als que hi participin, sigui a 
l’escola o les persones que tenen cura del poliesportiu. 
 
Intervé la Sra. Singla qui explica que promoció social, despeses de bens corrents i serveis 
experimenta un decrement global de 29.900 € que passen a Acció Social. Pel que fa a l’atenció a 
la gent gran queda igual, només hi ha uns 35 € de diferència; assistència a les persones 
dependents té un augment de 1.700 €, i l’augment de Serveis Socials és de 34.000 €. 
 
Pren la paraula la Sra. Arambarri qui explica que a la partida de foment de l’ocupació, al capítol de 
despeses de persona,l hi ha una variació de 43.311 € que corresponen al finançament de la 
Diputació de Barcelona pels plans d’ocupació; al capítol II hi ha una variació de 65.475 € per 
fomentar la contractació de persones inscrites a la Borsa de Treball i al capítol IV de transferències 
corrents hi ha una variació de 10.000 € que es volen destinar a potenciar que les empreses del 
municipi agafin gent aturada de la borsa, bonificant en funció de la durada del contracte que els 
ofereixin 
Intervé el Sr. Gibert qui explica que a Sanitat en despeses de bens públics i serveis hi ha una 
disminució de 1.300 € que es deu a la reducció per la neteja dels dipòsits d’aigua, al tenir-ne un de 
menys; en transferències  corrents 600 € per consum i en inversions, com a novetat important al 
municipi, l’adquisició de 5 aparells desfibril·ladors amb l’objectiu de fer de Vacarisses un municipi 
cardioprotegit , I n’hi haurà un al poliesportiu, un altre a l’ajuntament, a la fàbrica, a la piscina a 
l’estiu i al vehicle de la Policia; explica que aquest de la piscina durant l’hivern també el durà la 
Policia. Segueix dient que Protecció Civil en té un altre des de fa anys i d’aquesta manera tindrem 
un municipi cardioprotegit. 
Per altra banda explica que pel que fa a la campanya de desratització s’hi destinen uns 6.300 € ,en 
la neteja de dipòsits 24.500 €, analítiques i control d’aigües 8.000 €, control de la legionel·la 3.000 
€, conveni amb la fundació Daina per a la recollida de gossos 31.500 €, i la campanya de control 
de colònies de gats 3.000 €, que fan un total de 84.147 € tota la partida de Sanitat, Salut Pública i 
Consum. 
Pel que fa a Educació hi ha un decrement de 16.000 € en la partida de despeses de personal que 
és donat bàsicament per uns diners que hi havia en previsió de baixes per maternitat que 
suposaven un 3,7 % i que aquest any no es preveuen; per tant el total de la partida té una 
disminució de l’1,24 %. Segueix explicant l’aportació que fa l’ajuntament als centres docents, a 
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l’Escola Pau Casals 166.000 €, a la Font de l’Urpina 139.000 €, a l’escola bressol El Cuc 300.000 
€, al Xic 291.000 €, a l’Escola de Música 194.400 € per tant el total de l’aportació a centres docents 
és d’1.093.657 €. Segueix explicant que es manté la subvenció i ajuts per llibres de text i material 
didàctic i informàtic amb 40.000 € i els casals d’estiu també es doten amb  18.100 €. Com a 
novetat es farà l’elaboració dels PAUS, Plans d’Autoprotecció de les escoles bressol , amb una 
aportació de 3.100 €, per les vetlladores per les escoles de primària, que s’han previst 3, 18.000 €, 
també es doten amb 800 € el primer premi de treball de recerca de l’institut de Vacarisses als 
alumnes de segon de Batxillerat i també en inversions una fotocopiadora per l’Escola de música 
amb 1.100 €. L’àrea d’ensenyament puja en total 1.218.923 €. 
Pel que fa a manteniments derivats de l’ajut de xarxa,es pintarà el Casal de la Gent Gran, els 
paraments i sostre, a l’Escola Pau Casals es pintaran les oficines i 4 aules de primària, es farà la 
reparació de la coberta d’un dels edificis, a l’escola bressol El Cuc es col·locarà la finestra o 
passaplats de cuina, es canviaran tots els pinçadits de les portes dels centre, els protectors dels 
cantells dels radiadors i la porta de sortida d’emergència per una altra d’acer galvanitzat. Al Xic 
també es col·locaran els pinçadits a totes les portes de l’escola, per acabar diu que  totes aquestes 
obres de manteniment pujaran 5.250 €. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que a la pàgina 42 hi ha un gràfic de les aportacions a 
l’ensenyament a Vacarisses,  els costos per alumne i les diferents subvencions de la Generalitat i 
per les famílies. 
 
Intervé la Sra. Arrambari qui explica que pel que fa a la regidoria de Joventut hi ha una variació de 
3.564,50 € que correspon per una banda a despeses de personal i per l’altra a reparació i 
manteniment de l’equipament de joventut. 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui diu que pel que fa la Biblioteca i Arxius queda pràcticament 
com l’any passat només hi ha un augment de l’1,8 % determinat per uns 7.000 € corresponents al 
personal. 
Pel que fa a Cultura hi ha un augment important del 41,84% respecte l’any passat. L’any passat 
eren 178.000 € i aquest any 253.000 €, els quals suposen un ajut de xarxa com es pot veure a la 
pagina 51, on consten els arranjaments que cal fer a la Fabrica i al Casal. Comenta que a la 
fàbrica s’han de fer una sèrie de millores a les instal·lacions i reforma dels banys, que suposaran 
uns 24.000 € i  al Casal s’han de canviar encoixinats de les butaques i també una sèrie 
d’instal·lacions elèctriques de la maquinària escènica i el terra, que suposaran uns 38.000 € . 
Hi ha un decrement d’uns 2.000 € en el capítol IV de transferències corrents que és l’import que es 
donava anualment al Balcó de Montserrat ,que aquest any deixaran de fer publicacions i per tant 
deixaran de cobrar la subvenció. 
 
Intervé el Sr. Serna qui comenta que dins de les despeses de personal hi ha un augment de 8.000 
€, que es tracta del personal del poliesportiu que passa del capítol II al capítol I, doncs l’empresa 
que gestionava el pavelló fins ara tanca aquest mes i a partir d’ara el gestionarà l’ajuntament. 
Pel que fa a les transferències corrents no hi ha variació doncs les subvencions a entitats son les 
mateixes que les de l’any passat. En quant a les inversions, com poden veure a la pàgina 53, dins 
la reparació de Xarxa està inclosa la substitució de fustes malmeses a la paret del poliesportiu, els 
llums d’emergència ,el trasllat d’una mampara i enderroc d’una paret a la sala de musculació, el 
tancament del taller de manteniment i un tancament d’alumini per separar els vestidors de la pista, 
perquè sinó tota la calefacció que hi ha als vestidors se’n va. 
A la pista de Can Serra també faran arranjament dels vestidors antics que estaven molt malmesos, 
també canviaran la malla de torsió de la pista. 
A la pista de Torreblanca es faran dos murs al costat de les grades perquè la terra no caigui a la 
pista i es col·locarà una barana que falta en un tros dels vestidors rodons on sovint  hi  juguen 
nens, a més es posarà una xarxa per darrera de la porteria que dona a les pistes de petanca per 
evitar que vagin pilotes cap allà. 
Al Ventaiol també s’arranjarà el vestuari rodó de la pista i posaran formigó a la part del darrera de 
la porteria del gol nord. 
La pista de l’Eixample no es va poder fer l’any passat i aquest any s’arreglarà sencera, es posaran 
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gronxadors i cistelles de basquet i porteries. 
A la piscina, per complir la normativa vigent, s’instal·larà una cadira per a facilitar la pujada i 
baixada de minusvàlids, també inclosa en el pressupost de Xarxa. 
 
Pren la paraula la Sra. Arrambari qui explica que a la partida de Comerç i Turisme no hi ha 
variacions en comparació de l’any passat. 
 
Intervé de nou el Sr. Serna per comentar que a la partida de transport no hi ha pràcticament 
variació, però s’està treballant amb les targetes T-10, per veure si es pot reduir el cost que suposa 
a l’ajuntament; hi ha una partida de 100 € per una marquesina que estan valorant on anirà , si a la 
carretera d’Olesa o a Can Serra. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que a òrgans de govern hi ha el mateix que l’any passat. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna per explicar la partida d’Administració General. Explica que hi ha una 
variació d’un 7,42% que és la previsió de substitució de la Raquel de Promoció Econòmica que 
està embaraçada, es donarà l’opció als treballadors de l’ajuntament per a substituir-la i , en cas 
que no hi hagi ningú, s’ha pensat posar a l’Amèlia a la seva banda i tibar de la borsa de treball per 
substituir a la Raquel. 
Segueix dient que també hi ha molt poca variació en despeses, béns corrents i en inversions. 
 
Pel que fa a participació ciutadana el Sr. Alburquerque diu que hi ha un decrement de 14,95 % que 
ve donat pel disseny de la pagina web pràcticament nou i el projecte de la radio, i això aquest any 
no s’inclou. 
 
Tornar a intervenir el Sr. Alcalde qui explica que a la pàgina 49 apareixen totes les inversions 
separades per regidories, que son les que han anat explicant els regidors per àrees; també hi ha 
els ajuts de Xarxa,  i pel que fa a reparacions i manteniments s’intentarà fer tot amb els plans 
d’ocupació amb els materials com les pintures a part. 
Segueix dient que a partir de la pàgina 56 hi ha un històric del pressupost, i també les liquidacions 
que son la realitat del pressupost i s’estan complint pràcticament el 98 % de les previsions. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui agraeix l’explicació que s’ha fet del pressupost, i diu que a nivell 
global el veuen correcte. Explica que l’any passat i després d’un procés de negociació que es va 
dur a terme amb l’equip de govern el Partit Popular de Vacarisses va recolzar els pressupostos 
condicionat a una sèrie de coses com la millora dels Serveis Socials, millores en les 
urbanitzacions, millores inclús a nivell de la democràcia a Vacarisses amb temes de participació 
ciutadana, coses que s’han complert. Segueix dient que aquest any la seva intenció ha estat la 
mateixa, posant sobre de la taula una sèrie de condicions que van des de les millores de caràcter 
social i de les urbanitzacions, però l’acord no ha pogut ser, tot i que l’equip de govern l’ha encertat 
en la majoria de les peticions que han fet.  Diu però que una d’elles que per al seu partit és 
essencial no ha estat acceptada, en concret, les biondes de Torreblanca II, que estan situades al 
final de la vorera que dona amb la carretera, el que fa que els veïns hagin de passar pel darrera, a 
més si s’hi passa la ma per sobre hi ha el perill de tallar-se, és fàcil entrebancar-se... a més la 
banda llisa és la que dona cap a la carretera, i hi ha llocs on el pas és tan estret que es fa difícil 
passar amb un cotxet de nen. Segueix dient que la demanda dels veïns és que les biondes enlloc 
d’estar enganxades a la carretera les posessin al final, el que podria evitar problemes i fins i tot 
accidents. Continua dient que això no ha estat acceptat per l’equip de govern, però ha de 
reconèixer que després de la última xerrada sí que s’han compromès a llimar les biondes per evitar 
talls, però que el seu compromís amb els veïns va ser solucionar el tema completament, no 
parcialment, col·locant les biondes al lloc correcte. En conseqüència el Partit Popular de 
Vacarisses no pot votar a favor els pressupostos. 
 
Intervé el Sr. Masana qui en relació a la reducció de 20.000 € degut a  les baixes de maternitat 
comenta que no entén com poden fer una previsió sobre aquest concepte. Pel que fa als 
desfibril·ladors, diu que els han concentrat tots al nucli, quan es podrien repartir per tot el municipi. 
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Segueix dient que troben contradiccions en el pressupost, la primera és que hi ha 1.100.000 € de 
l’abocador, import similar al que van posar ells en el Ple quan l’actual equip de govern eren a 
l’oposició i es van aixecar del Ple i van marxar, doncs deien que no estaven justificats i la seva 
pregunta és si ara ho estan. Segueix dient que, com diu el Sr. Alcalde, en política no tot s’hi val, 
però per ell sembla que sí que s’hi val tot, doncs ara què haurien de dir que son uns pressupostos 
ficticis, que deixaran un forat, és el mateix que aleshores, el principal ingrés de l’ajuntament, que 
segons Unió Independent fa tres anys no estava justificat i ara si ho està, per tant és una 
contradicció. 
Per altra banda comenta que a La Coma, s’hauria de tirar endavant tota l’obra, no només el 
clavegueram. Explica que a la reunió amb els veïns el Sr. Alcalde va dir que eren prioritàries 
perquè sinó se’n pot anar a la presó, però es que ha tingut 20 anys per fer-les aquestes obres 
durant els quals ha sigut alcalde. A més, si son prioritàries les clavegueres perquè a la Farinera i a 
Ca l’Oliva no ho son i en canvi es prioritza l’asfaltat, destinant 69.000 € a asfaltar aquestes zones, 
que els sembla perfecte, doncs ja ho havien demanat ells l’any passat, però allà tampoc n’hi ha 
clavegueres, per tant planteja el fet de que com és que allà no pot anar a la presó. Recorda que un 
dels punts del programa electoral de Veïns per Vacarisses era acabar amb les aigües residuals, i 
tractant-se de l’últim pressupost que fan i gestionen tot perquè al maig de l’any que ve hi ha 
eleccions, resulta que no hi destinen res. 
Segueix explicant que a la reunió de La Coma hi va haver un senyor i una senyora que li van dir 
que tirant endavant només les obres de clavegueram i recollida d’aigües acabaran pagant 8 €, 
però hi va haver un senyor que li va dir que ja havien pagat l’enllumenat i que quan haurien de 
pagar per l’asfaltat, al final potser és per això que només tira endavant el clavegueram perquè 
també li sortirien 18, 19 o 20 €. 
El tercer punt, és sobre l’augment del capítol I, doncs durant l’anterior legislatura no es van cansar 
de dir que havia augmentat desmesuradament, sabent que en aquest augment venia provocat per 
la segona escola bressol, que deien que era mèrit seu, per la biblioteca començada per Unió 
Independent i que ells van acabar amb una desviació de 800.000 € i finalment l’Escola de Música , 
de la que d’aquí a uns moments defensarem tots que sigui justament subvencionada. Segueix 
dient que tot això ells no ho explicaven sinó que amb els seus gràfics deien que hi havia massa 
gent treballant a l’ajuntament i ara fan el mateix augmentant el capítol I, amb 170.000 € en plena 
crisi econòmica, el que es tracta d’una altra contradicció o mentida directament. 
Pel que fa als impostos, perquè no els baixa? Van basar la seva campanya electoral dient que ells 
havien pujat els impostos, i és cert,  però perquè no els abaixa ara si tan injust és ? Amb la pujada 
que es va fer dels impostos, aquest any pot dotar de 60.000 € els plans d’ocupació i 20 o 30.000 € 
serveis socials, per tant potser que rectifiquin o demanin perdó. 
El cinquè punt que vol comentar és el fet de que digui que es tracten d’uns pressupostos de 
contenció de la despesa, quan son uns pressupostos expansius, l’any vinent es tancarà l’abocador 
i l’ajuntament es quedarà sense la principal font d’ingressos, perquè l’abocador representa 
1.100.000 €, una vuitena part dels ingressos de l’ajuntament i per tant consideren que aquest 
pressupost hauria de començar a fer ajustaments i no en fan cap, al contrari, després de dos anys 
sense fer res, aquest ho crema tot, perquè l’any que ve hi ha eleccions. 
Per acabar diu que des de Esquerra li han fet arribar una sèrie de propostes per aquests 
pressupostos, per cert, algunes de les propostes de l’any passat aquest any les han contemplat, 
però encara és l’hora de que els contestin, el que troben una falta de respecte molt greu, tenen 
poques maneres. Adreçant-se al Sr. Alcalde diu que ho fa principalment perquè no vol parlar del 
seu sou, perquè no vol abaixar-se’l, doncs  suposa que li fa vergonya o li hauria de fer vergonya el 
que cobra, i vol posar-li alguns exemples del que es podria pagar amb el seu sou: cinc professors 
d’aquesta Escola de Música que està tan amenaçada, tres mestres de l’Escola Bressol o fins i tot 
la inversió que es fa a la Farinera i a Ca l’Oliva és el mateix que el que ell cobra. 
Comenta que podrien seguir amb molts altres temes relacionats amb Cultura, Turisme, Promoció 
Econòmica, la destinació de les inversions, l’habitatge,  no s’hi destina res, fins i tot a Serveis 
Socials els 20 o 25.000 € més li demana a la regidora en quines polítiques noves es pensa gastar 
aquests diners, a quin sector de la població atendrà. Per acabar  diu que per tots aquests 
raonaments enguany Esquerra votarà no a aquests pressupostos. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui comenta que com ja saben fer un pressupost és com muntar un 
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trencaclosques d’un milió de peces, una formació política els farà d’una manera, una formació 
diferent els farà d’una altra, el que és un debat infinit. Vol agrair l’explicació tan extensa que ha fet 
l’equip de govern i els vol dir que aquest any els agraden els pressupostos, per l’esforç que han fet, 
han vist que han tardat gairebé tres anys en assolir algunes necessitats del poble com els 34.000 € 
de Serveis Socials. Segueix dient que com diu el regidor d’Esquerra ja veuran a què es destinen, i 
esperen que sigui en ajuts directes a les famílies que més ho necessiten, no noves polítiques.  
Explica que l’evolució de l’endeutament respecte el 2013 els agrada, els satisfà la previsió del 
manteniment de les urbanitzacions, aquesta consciència, el clavegueram de La Coma, l’asfalt de 
Ca L’Oliva....  
Per altra banda diu que la partida de Comerç i Turisme està aturada, cal tenir noves idees de com 
atreure visitants els caps de setmana al municipi, tornar a reunir i consensuar als comerciants del 
municipi que son ínfims, trobar facilitats, amb el potencial de parc natural, fonts, runes... 
Pel que fa a la regidoria de Joventut diu que és important no perdre el pas, doncs és el nostre 
futur, s’ha d’educar bé dins del respecte i la tolerància, i creuen que s’haurien de fer una mica més 
d’inversions, i no tenir els joves tan concentrats en el Punt de Vol, crear polítiques d’expansió, 
coneixement i contactes amb els municipis propers. 
Segueix dient que troben a faltar la baixada d’impostos que apareixia al programa d’Unió 
Independent, pel que fa a la contenció de despesa amb un 4,66 d’increment troben que està bé 
doncs s’ha de continuar invertint en arranjaments, i diu que ara només falta que aquests 
pressupostos es puguin complir i les previsions no surtin del marge, per acabar diu que hi votaran 
a favor. 
 
Intervé la Sra. Rios qui explica que com ja sabem durant 20 anys el nostre ajuntament ha tancat 
tos els exercicis econòmics amb superàvit, en els 16 anys de govern del Sr. Boada, degut als 
ingressos elevats de l’abocador i de les llicències d’obres que en alguns moments van superar els 
600.000 €, com bé ha recordat el Sr. Alcalde. Per tan,t en aquesta època de bonança es podrien 
haver tirat endavant moltes obres d’urbanització que encara estan pendents i no fer altres 
inversions que ara estan costant diners com ara el poliesportiu, la Fàbrica, i desprès durant els 
anys que ells van governar van haver de gestionar la davallada d’ingressos tant de llicències 
d’obres com de l’abocador, amb una regularització d’impostos que el Sr. Alcalde va criticar molt 
dient que era innecessària, i ara els impostos continuen igual, tot i que van ser molt bel·ligerants, 
ara es veu que era necessari fer-ho. Segueix dient que ells van fer la feina bruta i una política de 
contenció de despesa, tot i que Unió Independent sempre ho ha negat, i ara l’ajuntament es troba 
sanejat malgrat la crisi, es pot continuar funcionant i tancant els exercicis amb superàvit, el que és 
una bona notícia. 
Pel que fa al pressupost de 2014, explica que ells van demanar una entrevista amb el Sr. Alcalde i 
li van plantejar en primer lloc la seva satisfacció per haver inclòs al pressupost un augment a les 
partides de Serveis Socials i en polítiques actives d’ocupació, doncs es tractava d’una demanda 
reiterada del seu grup, que al 2013 no va poder ser ;  per altra banda diu que ara només han fet 
una proposta que no ha estat acceptada, la de destinar una partida de almenys 50.000 € per la 
Taula Contra la Crisi, doncs juntament amb les dades estadístiques que es van comprometre a 
facilitar aquesta taula podria funcionar sense més dilació, però el Sr. Alcalde considera que la taula 
no ha de gestionar directament aquests recursos econòmics, sinó que primer s’han de fer les 
propostes i després es veurà com aconseguir els diners. En canvi ells pensen i defensen tot el 
contrari, que primer cal saber amb quins recursos es compta per poder fer propostes i en funció 
d’això es prioritzarien les actuacions. Segueix dient que un altra argument que els van donar per 
denegar-ho van ser motius econòmics, que no hi ha d’on treure 50.000 €, i ells li podrien dir més 
d’una opció, doncs fer política és prioritzar actuacions, i està clar que no tenen les mateixes 
prioritats, per tant davant aquest tancament en banda no poden donar suport a aquest pressupost i 
més quan veuen que quan arriben a les retribucions dels càrrecs electes hi passen de puntetes i 
no fan cap comentari perquè no hi ha hagut cap reducció en la partida pressupostaria tot i que ja 
es vigent la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals, i 
adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ell supera amb escreix els barems establerts, doncs segons 
les taules publicades, i per la seva dedicació, li correspondria un sou de 26.000 €. 
Pel que fa a l’endeutament, explica que per actuacions importants com les obres d’urbanització de 
Torreblanca II  no és dolent endeutar-se, doncs per ajudar als veïns es va haver d’augmentar 
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l’endeutament de l’ajuntament, però com a forma de finançament, el que seria dolent és endeutar-
se i no tenir capacitat de fer el retorn. Segueix dient que és lògic això de que han reduït molt 
l’endeutament, per dues raons, primera perquè s’han anat pagant els crèdits dins dels terminis 
previstos, i segona per imperatiu legal ,perquè l’any 2012 es va avançar el pagament del 2014 del 
crèdit de l’Incasol amb l’estalvi del 5 % dels salaris dels funcionaris i això s’hagués fet de totes 
maneres governés qui governés, per tant aquests pressupostos son molt continuistes amb tot el 
que ells venien fent, tot i que es va criticar molt, dient que eren pressupostos ficticis i que deixarien 
un forat a l’ajuntament de 2 o 3 milions d’euros, cosa que s’ha demostrat que no ha estat així, 
doncs es va tancar el 2011 amb superàvit, es paga als proveïdors dins dels terminis legals, per 
tant tampoc van deixar les arques buides com s’anava dient, per tant per tot això hi votaran en 
contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que a la pàgina 57, la de la liquidació, es veuen els 
ingressos del pressupost que van fer ells del 2007 al 2011 que son els majors ingressos del 
municipi, transferències de l’abocador, les llicencies d’obres per 800.000 € i també son els anys 
que l’ajuntament s’ha endeutat més. Explica que quan ells van arribar al 2011, totes les regidories 
es van trobar que no podien gastar res. A més diu que a la pàgina 59, el capítol de personal està 
en color groc i ja es veu que fins el  2010 puja i després ha anat baixant, i si ara puja el capítol I de 
personal és per donar feina a la gent, doncs es destinen 107.000 € en plans d’ocupació, i després 
hi ha el tema del pavelló, que també es fa per un estalvi perquè l’empresa que ho gestionava tenia 
un benefici del 19% i pagava un 21% per IVA, a més si en un temps hi ha menys ingressos el 
pavelló es tancarà.  
Pel que fa al tema de les maternitats, es preveu quan la persona que està embaraçada ho 
comunica, hi ha casos que no es poden preveure.  
En relació als desfibriladors, diu que la Policia és la primera en arribar normalment a les 
emergències. 
En quant als ingressos de l’abocador aquest any els seguiran tenint per les 250.000 tones 
compromeses, explica que del que ells es queixaven era perquè l’anterior equip de govern deia 
que tancarien l’abocador i per tant no es podrien tenir els ingressos. Del que es queixen és de que 
l’acord amb l’abocador era de 1.400.000 tones i es va acabar el 2009, doncs pel mateix preu es 
van deixar llençar 3.000.000 de tones, sense negociar amb Tratesa. 
Comenta que saben que la solució per sortir de la crisi no és fer fora a la gent i per això es mira de 
recol.locar al personal de l’escola bressol i fent molts sacrificis per part de tothom, i mirant 
d’encaixar moltes peces, doncs al mes de juny si les inscripcions a les escoles bressol son menys 
de 80 amb una sola escola n’hi haurà prou, però tampoc és la seva intenció tancar-ne una o l’altre, 
intentaran mantenir-les les dues. El que ells també van criticar va ser la funcionarització, per 
exemple cap ajuntament ha fet funcionaris als treballadors de les escoles bressol, ni a la brigada, 
però ells ho han acceptat i ho tenen. Per tant l’augment del capítol I ha estat també pels triennis 
que li toquen a la gent i com ja ha dit el canvi de personal. 
 
Pel que fa al tema dels impostos diu que en molts serveis s’està pujant l’IPC ,com a la llum, ara es 
traurà a concurs el manteniment de l’enllumenat buscant tenir un estalvi, igual que el nou concurs 
per la neteja dels edificis de l’escola.  
En relació al seu sou, diu que farà el que el govern digui ha que de fer, i pel municipi que tenim no 
son 26.000 € sinó uns 45.000 €, i a més al poble li costa menys aquest equip de govern que 
l’anterior, perquè és legal tenir càrrecs de confiança del partit, ell podria posar gent del seu partit a 
l’ajuntament sense límit de sou, però no ho fa perquè això té un preu per l’ajuntament. 
Per acabar diu que creu que son uns bons pressupostos malgrat tot el que està caient i les 
incerteses. 
En relació a Serveis Socials els 34.000 € es destinaran a ajuts directes a les famílies, en llum, 
aigua o vals d’aliments, el que la tècnica cregui que necessita aquella família i a promoció 
econòmica cal promoure la feina i és el que proposa aquest pressupost.  
Segueix explicant que a Vacarisses cada any s’havia de fer un enllumenat, o alguna altre obra i 
com ja saben no es fan tan fàcilment. Ara mateix, només per fer les obres de clavegueram ja els 
diuen que son valents perquè s’ha hagut de convèncer els veïns i buscar la manera, en una època 
en que les famílies ho estan passant molt malament, de millorar la urbanització sense que s’hagin 
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de pagar grans obres, doncs el clavegueram surt per 8 € i no per 20 € com ha sortit a Torreblanca. 
A més explica que es va fer una assemblea amb els veïns per explicar-los que tindrien dos anys 
per pagar les obres amb els corresponents interessos.  Comenta que a l’assemblea amb els veïns 
va intervenir una persona que demanava que es fes tot, però s’ha de tenir en compte que no és la 
mateixa problemàtica la de la persona que hi viu tot l’any que la que no hi viu, però està clar que és 
una bona solució. 
  
Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que son conscients de que hi ha varies coses que no estan bé a 
Torreblanca, però si es canvia això s’han de canviar moltes més coses del projecte que suposen 
molts diners, i per ells el preu de la liquidació que es va dir a la gent és el més important. Explica 
que es farà el possible perquè les biondes no tallin i a la llarga s’intentarà millorar algunes coses, 
però ara per ara no es pot assumir. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que està molt bé reconèixer que s’han fet algunes coses que 
cal millorar, doncs no es van fer bé quan es van fer els plànols, ni quan es van fer les obres, doncs 
algunes coses es podrien haver corregit i tampoc s’ha arreglat amb el tancament, però esperen 
que es corregeixin tard o d’hora, i pel que a ells respecte començaran a lluitar des de ja per a que 
es solucioni. 
 
Intervé el Sr. Masana qui, en relació al cost de l’equip de govern, diu que tenen un regidor més 
perquè volen, doncs podrien no tenir-lo com es fa a d’altres ajuntaments. Pel que fa als gràfics diu 
que son molt freds, i que es molt fàcil enganyar doncs no expliquen el perquè de les pujades o 
baixades. Comenta que, per exemple, el gràfic de personal, des de l’any 1991 que va començar a 
governar l’actual alcalde fins el 2007 hi ha la pujada més gran de la història, de personal, de 
despeses... però al darrera hi ha una explicació. 
Pel que fa a les urbanitzacions pensa que en 20 anys d’alcalde ja les hauria d’haver fet, haurien 
d’haver estat una prioritat, però va preferir fer un pavelló, per cert mal fet, amb goteres i unes 
despeses increïbles i que ara diu que potser que l’hagi de tancar, per tant s’ha fet una mala gestió, 
doncs al 2014 Vacarisses té una part de la població important que viu sense els mínims 
clavegueram, aigua, asfaltat... Explica que l’asfaltat que tiraran a La Coma ells ja van fer-ho al 
Ventaiol i va ser molt criticat però ara fan el mateix, doncs en política no tot s’hi val, però ells si que 
ho utilitzen tot. Per acabar diu que es tracta d’un pressupost ple de contradiccions doncs tot el que 
han criticat ara ho apliquen. 
 
Pren la paraula la Sra. Rios qui en la línia del regidor d’Esquerra, comenta que els gràfics s’han 
d’explicar ,doncs si que hi ha pics en el de l’endeutament però no explica que és per les obres de 
Torreblanca II. A més vol recordar que el Sr. Serna, que en aquell moment era president de 
l’Associació Carena Llarga,exigia que l’aportació addicional que va fer l’ajuntament de 2.000.000 € 
fos de 4.000.000 € ,i ara critica l’endeutament, per tant li agradaria que s’expliqués. 
Pel que fa al personal, per descomptat que en els anys que van governar va pujar el capítol I però 
va ser per l’obertura de l’escola bressol nova, per la municipalització de l’Escola de Música i per 
altra banda també es va funcionaritzar perquè suposava un estalvi de gairebé 80.000 € a l’any i els 
vol recordar que ells van amortitzar tres places de l’escola bressol i per això també ha disminuït el 
capítol I.  
En relació al cost de l’equip de govern demana al Sr. Alcalde que expliqui que pensa fer amb el 
seu sou perquè aquesta llei ja és vigent i per tant aquest mes de gener ja s’hauria d’haver aplicat. 
Per acabar, diu que llegint l’acta de l’anterior Ple va veure que el Sr. Alcalde parlava de disbauxa 
econòmica durant l’anterior mandat, cosa que com a responsable econòmica de l’anterior 
legislatura no li pot acceptar, doncs li pot acceptar diferències en l’aplicació de criteris per destinar 
recursos perquè això és fer política, el que no accepta és que parli de “disbauxa” i els acusi de 
deixar l’ajuntament en la ruïna. Segueix dient que recorda que al novembre de 2011 va aparèixer 
publicat a la web de l’ajuntament unes declaracions dient que aquell exercici es tancaria amb un 
gran dèficit degut a l’herència rebuda, i resulta que aquell exercici es va tancar amb un romanent 
de tresoreria de 600.000 €, el que té dues explicacions, o el Sr. Alcalde no va dir la veritat o és un 
incompetent. 
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El Sr. Alcalde li respon que està equivocada d’any, que això va ser l’any següent. Per altra banda li 
demana quan van pagar de més els veïns de Torreblanca II perquè no van justificar la subvenció 
de l’ACA a temps, diu que no vol treure-ho tot, però ells no paren de dir mentides, doncs ells van 
fer una tuberia de 350.000 € sense pagar, es va perdre la subvenció dels col·lectors amb la que es 
podrien haver arreglat coses de les que demana el Sr. Méndez, però tot això no es veu amb els 
números, el que han pagat de més els veïns no es veu i ja es veurà que passa amb el contenciós 
per les obres. 
Per acabar diu que tot es criticable, però creu que es tracta d’uns bons pressupostos i com diu el 
Sr. Reollo ,Vacarisses ho notarà. 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat:  
 

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

A FAVOR         X  X 

EN CONTRA  X    X  X     

ABSTENCIONS    X         
 
 
 
 
 
1.7.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CANVI  DE DESTÍ DE L SOBRANT DE CRÈDIT PER A 

DESTINAR-LO A FINANÇAR EL PROJECTE “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB 
CALDERA DE BIOMASSA” 

 
Atès que segons acord plenari de data 26 de març de 2009,d’aprovació de l’aplicació de quotes 
urbanístiques per al finançament de les obres corresponents al Projecte d’Urbanizació del 
sector Torreblanca II de Vacarisses,  el pressupost pel Projecte d’Urbanització de Torreblanca 
II era de 16.387.877,29 € i l’aportació municipal total prevista era de 3.364.989,12 euros. 
 
Que el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses reunit en sessió ordinària el dia 26 de març de 2009 
es va adoptar l’acord de concertar una operació de préstec per import de 3.000.000,00 euros, 
amb l’Entitat Financera del Banc de Crèdit Local, pel finançament de l’aportació econòmica de 
l’Ajuntament de Vacarisses pel projecte d’urbanització de Torreblanca II i Carena Llarga. 
  
Atès que al desembre de l’exercici 2009 es va amortitzar anticipadement l’import de 91.010,00 
donat a la baixa per l’adjudicació del projecte d’urbanització de Torreblanca II i Carena Llarga, 
fet que minvava l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Vacarisses, pel finançament de 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Vacarisses pel projecte d’urbanització de Torreblanca 
II i Carena Llarga. 
 
En data 30 d’abril del 2009 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va resoldre 
aprovar la sol·licitud de gestió d’un préstec davant de la Caixa d’estalvis de Catalunya per 
import de 306.000,00 euros, Programa de Crèdit Local,  destinats al finançament de l’aportació 
econòmica de l’Ajuntament de Vacarisses pel projecte d’urbanització de Torreblanca II i Carena 
Llarga, i la concessió d’una subvenció dels interessos per un import de 42.980,45 euros, els 
quals es destinaran a l’amortització anticipada del mateix préstec. 
 
En data 30 d’abril la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va resoldre aprovar la 
sol·licitud de concessió de crèdit per import de 150.000 euros, Caixa de Crèdit Local,  a un 
interès del 0% i per 10 anualitats, pel finançament de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de 
Vacarisses pel projecte d’urbanització de Torreblanca II i Carena Llarga. 
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Que el total de finançament per l’aportació municipal, pel projecte anteriorment esmentat,  es 
reflecteix en el següent quadre: 
 
 
 

Préstec Banc de Crèdit Local (actualment BBVA) 3.000.000,00 
Amortització anticipada -91.010,00 
Programa de Crèdit Local 306.000,00 
Subvenció Interessos -42.980,45 
Caixa de Crèdit Local 150.000,00 

TOTAL 3.322.009,55 
 
 
En data 16 de desembre de 2013, per proposta d’Alcaldia a la Junta de Govern Local, s’aprova 
el Padró de Liquidacions Definitives per Quotes d’urbanització del Projecte de urbanització dels 
sectors Torreblanca II i Carena Llarga, en la qual es determina l’aportació definitiva de 
l’Ajuntament per import de 2.931.988,06, per tant existeix un sobrant de 390.021,49 € de 
finançament de l’Ajuntament de Vacarisses pel projecte d’ d’urbanització de Torreblanca II i 
Carena Llarga. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 25 
de febrer de 2013, va acordar 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 , entre d’altres, per import de 239.104,03,00 € a destinar  a l’actuació  
titulada “Xarxa de calor distribuït amb  caldera de biomassa”, per a la qual hi ha la previsió d’un 
cost de 318.805,37 €. 
 
Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió del 19 de desembre de 
2013, va aprovar inicialment la proposta de planificació del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya  , del període 2013-2017, corresponent a la línia de subvencions per a inversions, 
entre d’altres, i en relació a la planificació corresponent a la l’Ajuntament de Vacarisses 
proposa, pel que fa a l’actuació “Xarxa de calor distribuït amb  caldera de biomassa”  atorgar 
100.000,00 € i per a l’anualitat de 2017. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió celebrada el dia 13 de 
gener de 2014, va acordar formular al.legacions a l’acord de la Comissió de Cooperació Local 
de Catalunya, sol.licitant , entre d’altres, el canvi d’anualitat de l’ actuació i “Xarxa de calor 
distribuït amb  caldera de biomassa”,  per tal que sigui atribuïda al 2014, i poder-la executar 
emparant-nos amb la contractació avançada,  atès que s’ha valorat com una inversió a dur a 
terme amb la màxima promptitud,  ja que els equipaments municipals destinataris inicialment, 
Escola Pau Casals, Escola Bressol El Cuc, Edifici La Fàbrica i el propi Ajuntament, generen 
una despesa considerable  pel consum de gasoli com a font de generació de calor per a 
calefacció, a banda de voler apostar per la reducció de les emissions de CO2. 
 
 
Fonamentació jurídica: 
L’article 52.2 del TRLHL, preveu que tots aquells acords que es derivin de les operacions de 
crèdit hauran de ser adoptades pel mateix òrgan que les va aprovar en el seu dia. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 20 de gener de 2014 va 
dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
           

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar canvi de destí del sobrant de crèdit contractat amb l’entitat financera del 
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BBVA pel finançament de l’aportació municipal de les obres del projecte 
d’urbanització de Torreblanca II, i Carena Llarga, i  destinar-lo al Projecte de 
“Xarxa de calor distribuït amb caldera de biomassa per import de 390.021,49 
euros. 

 
No obstant la Corporació amb el seu criteri decidirà. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que avui mateix ha entrat el projecte per a la instal·lació d’ una caldera de 
biomassa pels equipaments de l’ajuntament, la Fàbrica, l’Escola Bressol, i les escoles 
públiques i que es va demanar subvenció a la Generalitat amb el PUOSC, que està concedit. 
Es vol fer un canvi d’anualitat, però es vol avançar la construcció d’aquest equipament i per 
això es dota del sobrant del crèdit de les obres de Torreblanca per finançar aquesta obra. 
Segueix dient que es recuperaran uns 100.000 € concedits per part del Pla d’Obres i Serveis i 
que es preveu començar aquesta obra el més aviat possible, i estarà amortitzada en 6 o 7 anys 
sempre i quan no incrementi el preu de l’estella. El projecte sortirà a exposició pública el dilluns 
i està previst fer la instal·lació on està l’ametller de davant l’ajuntament. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que hi estan totalment d’acord, i volen que es faci doncs 
es tracta d’un benefici, però no entén que es faci amb el romanent de les obres de Torreblanca 
II...,doncs ho troben contradictori, perquè es podria destinar al que s’ha parlat anteriorment, per 
aquest motiu diu que s’hi abstindran. 
 
Intervé el Sr. Masana qui explica que apostar per les energies renovables i en concret per la 
biomassa representa un estalvi per l’ajuntament i pel medi ambient i per tant hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que els agrada la idea i estan d’acord amb el moviment 
financer, i que pensant de cara al futur pregunta al Sr. Llorens, què és l’estella, d’on prové o si 
es poden fabricar estelles amb el que tenim al voltant, doncs un cop la caldera instal·lada, es 
voldrà posar una altra a l’escola de Can Serra, una altra al Cuc, i donada aquesta demanda la 
seva pregunta és si podrem ser nosaltres productors d’aquesta estella.  
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que aplaudeix que aquest govern doni continuïtat al pla d’estalvi 
energètic que va començar l’anterior govern, la seva pregunta és que si no haguessin tingut 
aquest romanent com s’hagués finançat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que amb recursos ordinaris. Explica que hi ha un projecte més ambiciós 
per extreure l’estella dels boscos de la comarca del Vallès que s’està iniciant amb una 
subvenció important, i que hi ha zones com el Bages on les ADF ja estan fent aquesta estella i 
s’exporta a Italia ,perquè aquí no hi ha prou mercat. Comenta que la Diputació va estudiar tots 
els equipaments per analitzar, en funció dels consums, la rendibilitat d’aquest sistema, i el lloc 
més adient va ser l’edifici de l’ajuntament. 
 
El Sr. Reollo li respon que hi ha dues conseqüències, per una banda es faria un manteniment 
dels boscos i, per l’altra ,no s’hauria de comprar aquesta matèria prima sinó que ho podria 
gestionar una empresa municipal. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui comenta que tal com ha dit l’Alcalde hi ha un projecte de gran 
envergadura amb fons FEDER i amb subvencions europees per les properes anualitats que 
implica tots els boscos públics i privats del Vallès Occidental. Hi haurà una planta logística 
situada en algun lloc proper a alguns grans centres consumidors, doncs la filosofia per explotar 
d’acord amb les associacions de propietaris serà tenir garantit que l’estella que es fabriqui no 
s’hagi d’exportar a Italia, sinó que la consumim aquí. El primer requisit és que hi hagi dos grans 
centres consumidors, segurament seran centres hospitalaris, doncs tenen demanda d’energia 
tèrmica durant els dotze mesos de l’any; per tant caldrà que la planta logística estigui prop 
d’aquests centres hospitalaris. Segueix dient que a partir d’aquí, totes aquelles instal·lacions 
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públiques que funcionin amb calderes de biomassa s’hi podran apuntar. En resposta al Sr. 
Reollo diu que l’estella que ell preguntava és l’estella vasta, el tronc es tritura amb maquinaria i 
surt una estella amb unes dimensions que van dels 2 o 3 centímetres als 10, I aquestes es 
col·loquen en una sitja, la de l’ajuntament tindrà 100 metres³, el camió descarregarà des de la 
superfície de la carretera i amb una caldera de 320 kw fabricada a Austria es distribuirà la calor. 
Segueix dient que els centres consumidors mantindran totes les instal·lacions originals I que 
quan arribi la calor a l’ajuntament hi haurà un bescanviador , es farà una transferència de calor 
d’un dispositiu a l’altre, la caldera estarà aturada i la transferència de calor subministrarà 
l’energia que necessita aquesta planta o la Fàbrica, o el Cuc o l’escola Pau Casals. Diu que 
creu que és un gran projecte i a més com que la superfície i la instal·lació de la sala de 
màquines  estarà pràcticament a l’alçada del carrer  s’aprofitarà per a que sigui un mirador, o 
sigui que es podrà estar per sobre,  menys quan arribi el camió per descarregar . 
Segueix dient que el projecte és molt atractiu, té una amortització de 7 anys i estan molt 
satisfets d’haver heretat un projecte d’estalvi energètic fantàstic i poder posar-lo en marxa, 
doncs val la pena explotar-ho i és el que estan fent. 
Per acabar explica que ajuntaments com el de Terrassa han convocat a les associacions de 
propietaris privats de boscos, perquè cal la seva complicitat, doncs hi ha poc bosc públic, per 
exemple a Vacarisses és la zona del Mimó i s’està treballant en aquesta línia. 
 
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 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS  X           
 
 
 
 
1.8.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D ’APROVACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament 
de Vacarisses en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 
va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, 
en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n 
presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat 
termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a 
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al•legacions i les esmenes corresponents”. 
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Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions 
Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 
règim actual. 
 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació 
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial 
en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de 
govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin 
representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 
 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals 
aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida en sessió ordinària el dia 20 
de gener de 2014 va dictaminar favorablement. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
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A C O R D S 
 
PRIMER.-  Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, 

acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de 
novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 

 
SEGON.-  Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 

coneixement i efectes escaients. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Martín que diu que com ja es va explicar a les comissions es tracta 
simplement d’una modificació dels estatuts de Localret, que es tracta d’una entitat pública, que 
fins ara estava formada pels municipis de Catalunya i que ara es modifiquen els estatuts per tal 
de  que puguin entrar també les Diputacions i els Consells Comarcals, i  s’aprofita també per 
modificar els òrgans de govern i actualitzar els objectius d’aquesta associació. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que creuen que es tracta d’una bona opció que en formin part a 
nivell territorial diputacions, consells comarcals i demés perquè entenen que malgrat els ens 
locals hi estiguin adscrits és una manera de reforçar l’acció del territori i per tant és important 
que hi siguin. 
 
Es sotmet a votació i 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             
 
 
 
 
 
 
1.9.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ  INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUN ICIPAL DE 
VACARISSES, A L’ÀMBIT DEL VENTAYOL, LA CREU I ALTRE S NUCLIS URBANS 
DE VACARISSES 

 
La iniciativa per a la formulació del planejament urbanístic general és sempre pública, segons 
determina l'apartat 2 de l'article 107 del  Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
 
Vist que l’article 97.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, disposa que les propostes de modificació d'una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i conveniència 
amb relació als interessos públics i privats concurrents.  
 

La Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a l’àmbit del Ventayol,La Creu i 
altres nuclis urbans de Vacarisses ve justificat per la necessitat de modificat diversos aspectes del 
planejament vigent en l’àmbit descrit, per tal d’assolir els següents objectius generals: 

 
- Ajustar les determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona al planejament 

municipal, garantint la protecció del sòl de protecció . 



 24 

- Garantir el desenvolupament sostenible del municipi a partir de les determinacions del 
planejament vigent i del marc legal i  territorial definit a l’ordenament jurídic.. 

- Reconèixer les urbanitzacions consolidades i que responen a una gestió pública eficaç en 
la línia de limitar el creixement. 

- Fer coherent els elements de major protecció paisatgística i mediambiental amb el règim 
urbanístic del sòl. 

 
En concret aquests objectius es materialitzen en un conjunt de fins a 13 modificacions puntuals del 
planejament general, algunes afecten a l’estructura general del municipi, provinents del 
reconeixement de l’estructura urbana consolidada, d’altres que resolen el límit del sòl urbà i sòl no 
urbanitzable en base a les característiques morfològiques i que suposen la salvaguarda d’elements 
de major rellevància del municipi així com reserva de sòl destinat a equipament, i finalment les que 
afecten a sòl urbà consolidat que provenen de la reconsideració d’un seguit d’afectacions definides 
pel planejament vigent però que no responen a cap necessitat real. 
 
Vist que l’ article 7.1.c de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, determina que s’han de sotmetre a avaluació ambiental les modificacions de      
planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no urbanitzable, o que n’alterin 
la qualificació, en aquest darrer cas si les noves qualificacions comporten l’admissió de nous 
usos o de més intensitats d’ús respecte l’ordenació que es modifica. 
 

Atès que en compliment de l’article 86 bis i l’apartat b) de la  Disposició Transitòria Divuitena del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, ja que  es 
tracta d’un pla urbanístic subjecte a avaluació ambiental, tramés l’Avanç de la Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació municipal a l’àmbit del Ventayol, La Creu i altres nuclis urbans al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
sessió de 31 de maig de 2013 acordà emetre informe sobre l’esmentat avanç, amb observacions 
efectuades a la part valorativa de l’acord. Tanmateix, en relació a  l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental Preliminar enviat al mateix ens, tramet el document de referència emès, en data 4 de 
juny de 2013,  per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental , tot adjuntant còpies dels 
informes rebuts en el marc de les consultes realitzades a les administracions públiques afectades i 
públic interessat. 

 
Atès que, conforme  el preceptuat a l’apartat b) de l’esmentat article 86.bis i seguint les 
prescripcions del document de referència emès per l'òrgan ambiental, s'ha realitzat l'informe de 
sostenibilitat ambiental, amb el contingut assenyalat a l'article 70 del Reglament, el qual forma 
part de l'instrument de planejament. 
 
Vist que l’article 96 del TRLU i article 117.3 del Decret 305/2006, disposen que la tramitació de 
les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva formació 
és d'aplicació en la seva tramitació l'establert als articles 59, 70,73, 83.4, 83.5, 85.7, 86.bis, 
103.3, 106 i 107.1, i Disposició Transitòria Divuitena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
articles 115,  del Reglament. 
 
Vist que amb les previsions de l’establert als articles 73 del TRLU i 102.4  del Reglament,   
consta al punt 1.7.10 relatiu a “Suspensió de llicències”, de la Memòria Descriptiva de la 
present MPGO,  que “No és necessària la suspensió de llicències en cap dels àmbits de 
Modificació.” 
 
Atès l'informe favorable emès en data 13 de gener de 2014  pels serveis tècnics municipals, on 
fa avinent que caldria sol·licitar en el tràmit d’informació pública , els pertinents informes a les 
companyies de serveis i empreses publiques Renfe  (Adif), Fecsa Endesa i Localret . 
  
Vist que l’article 85.1 del TRLU  disposa que correspon a l'Ajuntament l'aprovació inicial i 
provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal.  
 



 25 

Vist que el Ple és l'òrgan competent per a l’aprovació inicial d’aquest instrument de 
planejament,  en virtut del que disposa l’article 22.2c de la Llei reguladora de les bases del 
règim local,  i per majoria absoluta de conformitat amb l’article 47.2.ll del mateix text legal. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida el dia 20 de gener de 2014 va 
dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a 
l’àmbit del Ventayol, La Creu i altres nuclis urbans de Vacarisses ",  d’assolir els 
següents objectius generals: 

 
- Ajustar les determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona al planejament 

municipal, garantint la protecció del sòl de protecció . 
- Garantir el desenvolupament sostenible del municipi a partir de les determinacions del 

planejament vigent i del marc legal i  territorial definit a l’ordenament jurídic.. 
- Reconèixer les urbanitzacions consolidades i que responen a una gestió pública eficaç en 

la línia de limitar el creixement. 
- Fer coherent els elements de major protecció paisatgística i mediambiental amb el règim 

urbanístic del sòl. 
 

SEGON.-  Sotmetre’l a informació pública, pel termini de quaranta-cinc dies, inserint 
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Ara. 

 

TERCER.-  Sol.licitar informe/consulta a: 

 
Administracions públiques afectades 
-Agència Catalana de l’Aigua 
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
-Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
-Subdirecció General de la Biodiversitat del DARPAMN 
-Consorci Local Localret 
 
Públic interessat 
-Ecologistes en Acció de Catalunya 
-DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
-ADENC-Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura a Catalunya. 
-Renfe  (Adif) 

-Fecsa Endesa  

 

QUART.-  Comunicar a les corporacions locals dels municipis limítrofes , Ajuntaments de 
Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Olesa de Montserrat, 
Esparreguera, Viladecavalls, Terrassa, Rellinars i Mura , l’acord d’aprovació 
inicial. 

 

CINQUÈ.-  Transcorregut el termini d'informació pública, tenint en compte l'informe de 
sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes realitzades, incorporar una 
proposta de memòria ambiental que , juntament amb els documents del pla, es 
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lliurarà a Departament de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan competent en 
matèria d’urbanisme i de medi ambient. 

 

Intervé el Sr. Masana qui diu que el que no entén és que el Sr. Casademunt els va explicar que 
allà hi havia una casa feta il·legalment i ara es legalitzi i per tant hi votaran en contra. 

El Sr. Alcalde li respon que no sap a què es refereix exactament i que ja ho comentarà amb el 
tècnic.  

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que per coherència amb el que van fer l’anterior vegada 
també hi votaran en contra i que a més tot i no voler entrar en discussió s’està practicant un 
urbanisme a la carta, i precisament en aquest moment que no hi ha pressió era el moment de 
treballar i trobar solucions col·lectives, planificades, on es decidís entre tots cap a on ha d’anar 
el municipi, però aquí es continua treballant per interessos i això no els sembla adequat. 

 

El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’una mala gestió del seu govern, doncs es va aprovar un 
pla metropolità que va afectar Vacarisses i ells no hi van fer cap al·legació, i aquest pla deixava 
les petites urbanitzacions en sòl rústic i ara les estant modificant. A més diu que l’anterior 
govern va aprovar la modificació del Ventaiol amb una reparcel·lació que no es podia fer i ara 
es troben que han de fer dues modificacions de planejament perquè la Generalitat va deixar a 
totes les urbanitzacions petites dins de sòl rústic i l’ajuntament no va fer cap al·legació, per tant 
no en fan d’urbanisme a la carta, sinó que volen solucionar els problemes amb l’Institut, les 
vivendes socials a Torreblanca s’han canviat de lloc, etcètera. 

 

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que novament el PSC té la culpa de tots els mals de 
l’humanitat i del municipi, i ja ho assumeixen, doncs és la seva dialèctica de sempre, però 
només vol dir que tot govern quan arriba a govern troba una herència i ells també la van trobar, 
però no es van queixar en els quatre anys de govern sinó que van treballar i van tirar endavant 
projectes, i el que no els va agradar ho van modificar, en canvi ells porten 3 anys criticant 
l’herència rebuda, només els demana que es posin a treballar, deixin de criticar i argumentin el 
que fan. 

 

El Sr. Alcalde li respon que ja ho estan fent, però com que ella ha dit que feien un urbanisme a 
la carta ell ha donat les explicacions pertinents. A més diu que ell s’ha sentit a dir moltes 
vegades la desviació del castell durant aquesta legislatura, però ells no sabien que hi havia 
aquesta desviació ,sinó ho haguessin dit i no ho haguessin amagat, doncs saben que les obres 
son vives, però el que no pot ser es perdre una subvenció dels col·lectors per no justificar-la i 
que hagin de pagar més els veïns.  

 

Intervé el Sr. Gibert per explicar que ell era el regidor que duia el seguiment de l’obra i és cert 
que no ho sabien, doncs tractant-se d’un edifici històric va sortir una desviació que no estava 
prevista pel propi arquitecte. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui novament explica que ells només estan arreglant coses que 
no estaven perfectes i no fent urbanisme a la carta. Segueix dient que ell també podria dir que 
estan pagant un crèdit de 600.000 € demanat a l’Incasol per l’anterior equip de govern, a tornar 
en dos anys, quan podrien fer altres coses com pintar, coses que es vegin al carrer. 

 

El Sr. Masana demana la paraula. 
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El Sr. Alcalde respon que ja ha passat el seu torn. 

 

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 

EN CONTRA      X  X     

ABSTENCIONS             
 

 

1.10.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIPV  I VpV, PSC,  ERC, CIU I 
PP,  SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA I DANSA 

 
Atès que l’ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants de 124 municipis, 
dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres informacions sobre el  
finançament de les escoles municipals de música i dansa. 
 
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis, en 
el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir l’oferta pública 
d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una xarxa d’escoles de 
música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar l’accés a la cultura. 
 
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix 
objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l’educació 
integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social. 
 
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la pràctica 
artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels seus alumnes. 
Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat un gran repte. 
 
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns 
criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament 
d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i 
de personal docent. 
 
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear 
valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per fomentar noves 
formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals. 
 
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i més 
rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic. 
 
És per tot això que els Grups Municipals d’UIPV i VpV, PSC, ERC, CIU I PP,  proposem al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent  
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Exigir a la Generalitat de Catalunya : 
 

- Que es pagui el deute pendent  del curs 2011-12. 
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- Que el finançament del curs 12-13 i 13-14 sigui com a mínim amb el mòdul 230€ i 
150€ de música i dansa respectivament. 

 
- Que es trobi una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals 
de música i dansa a Catalunya. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 
 
TERCER.-  Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació Catalana d’Escoles de Música + 

Dansa. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui ,després de llegir la moció, comenta que com ja n’han parlat 
d’altres vegades les retallades han arribat als temes més sensibles d’ensenyament, escoles 
bressol i escoles de música. Explica que els cursos 2007-2008 i 2008-2009, la quantitat que la 
Generalitat aportava per alumne de 4 a 18 anys era de 600 €, el curs 2010-2011, la quantitat 
per alumne ja va disminuir un 23,4 %, passant a 460 € per alumne d’escola de música, el curs 
2011-2012 la quantitat per alumne va disminuir un 50% passant a 230 € per alumne, quantitat 
que està aprovada i pendent de pagament per part de la Generalitat. Segueix dient que pel curs 
2012-2013 les informacions son contradictòries, es cert que la subvenció no s’ha convocat, no 
s’ha demanat a les escoles el llistat d’alumnes de 4 a 18 anys, i pel que fa al curs actual, els 
diuen que depèn dels pressupostos 2014 aprovats la setmana passada, doncs depèn de la 
distribució de la partida de 15 milions pel funcionament de conservatoris, escoles de música o 
dansa local,s i les últimes informacions que tenen és que en el pressupost de la Generalitat no 
es preveuen diners per les escoles municipals de música. 
Segueix dient que aquesta moció l’han impulsat ajuntaments i la Federació de municipis perquè 
no estava previst fer res i ara se n’ha començat a parlar. Explica que la sorpresa se l’enduen 
quan determinat grup polític, Esquerra, diu que no hi haurà retallades quan per les escoles de 
música no hi ha pressupost, per les escoles bressol tampoc,  sembla que hi pot haver una mica 
la porta oberta pel que fa a les diputacions i el finançament dels cursos 2011-2012 i 2012-2013 
tot i que l’acord no és tancat i pel que fa al curs 2013-2014 sembla que hi ha intenció de canviar 
el model de finançament. 
 
El Sr. Masana diu que hi votaran favorablement tot i que creu que les escoles de música es 
poden finançar des de molts llocs, a nivell municipal per exemple. Segueix dient que els 
pressupostos que s’han aprovat a la Generalitat no son gens bons però son els més socials 
que hi ha hagut mai. 
 
El Sr. Gibert li respon que a nivell d’ensenyament no, sinó aquesta moció no tindria sentit. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui diu que per primera vegada el 71 % dels 
pressupostos de la Generalitat es dediquen a Educació, Salut i Benestar, i la rotació per renda 
mínima més alta de la història, 173.000.000 € ,ajuts per habitatge, 7.000.000 € més, beques de 
menjador, 8.000.000 € més, ajuts per lluitar contra la pobresa infantil, 3.000.000 € més, 
Adreçant-se al Sr. Gibert li diu que com ja sap aquests pressupostos estan condicionats des de 
algun lloc, algú posa el topall des de Madrid i la Generalitat no té capacitat per anar-se 
endeutant i aquest pressupost és el que és i evidentment no és un bon pressupost. 
 
Intervé el Sr. Méndez, qui comença dient que aquesta moció és d’unitat, de consens, i per tant 
no es poden anar fent retrets. 
 
El Sr. Alcalde respon que té tota la raó i demana disculpes.  
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Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que es cert que aquesta moció és de unitat, i que els 
regidors de Convergència i Unió dels ajuntaments de Catalunya durant aquest període de crisi 
no poden fer una altra cosa que no sigui escoltar i ,entre cometes, demanar perdó, però tot el 
que està passant és exogen al govern de la Generalitat, qui ha de fer segons el que té. Segueix 
dient que aquest conveni que es va signar al 1993 per la Generalitat, el va signar Convergència 
amb la finalitat de potenciar la pràctica artística i cohesió social i l’educació com a persones i el 
respecte envers els demés, i ara és el seu partit que el 2014 no pot fer el traspàs d’aquestes 
subvencions i ho senten molt. 
Explica que quan a les Comissions es va  exposar aquesta moció i ell es va afegir, van haver 
moltes mirades que semblaven demanar-li que havia passat, i el que ell va respondre i torna a 
dir és que primer és el seu poble, després el seu país i després el seu partit i per això 
Convergència i Unió també reclamarà al Govern de la Generalitat el que es demana en aquesta 
moció. 
 
Intervé la Sra. Ríos qui explica que sempre han defensat l’Educació i vol recordar que l’època 
que més finançament han rebut les escoles de música i les escoles bressol va ser durant el 
govern del tripartit. 
 
El Sr. Alcalde li respon que suposa que l’endeutament més gran també ha estat durant els anys 
del tripartit , però el que ara esperen és que la Generalitat millori les seves finances i puguin 
seguir prestant els serveis que es presten. 
 
Es sotmet a votació i 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             
 
 
 
1.11.-   MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UIP V , VpV, PSC, I CIU DE 

DESACORD AMB L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ  DE LA LLEI DE 
DEMARCACIÓ I PLANTA JUDICIAL. 

 
 
El Ministeri de Justícia està treballant en l’avantprojecte de Llei de Demarcació i Planta Judicial, 
a través de la qual pretén modificar substancialment l’organització judicial a l’Estat.  
 
Aquesta Llei canviarà l’actual mapa judicial de l’Estat, contemplant un nou concepte 
d’organització, que eliminaria les quatre Audiències provincials, més de 40 partits judicials i els 
prop de 900 jutjats de Pau que hi ha a Catalunya, procedint a traslladar els jutjats dels diferents 
partits judicial a les capitals de província,  la qual cosa tindrà com a conseqüència que les 
condicions d’accés a la justícia de tota la ciutadania empitjori de forma considerable .  
 
La Junta de Govern de l’Il.ltre. Col.legi d’Advocats de Terrassa,  en sessió del 6 de novembre 
de 2013, va acordar fer-nos arribar la seva preocupació pel efectes que produirà, arribat el cas, 
l’aprovació de l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei de Demarcació i Planta Judicial. 
 
Tanmateix l’Il.ltre. Col.legi d’Advocats de Terrassa es posa a la nostra disposició per endegar 
iniciatives en benefici de la ciutadania, alhora que ens demanen que n’acordem el rebuig. 
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És per tot això que els Grups Municipals d’UIPV , VpV, PSC, I CIU,  proposem al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Manifestar el nostre més absolut desacord amb  la possible supressió dels jutjats 

de l’actual partit judicial que s’estableix a l’Avantprojecte de Llei de Demarcació i 
Planta Judicial, donat que aquesta situació provocaria un greu perjudici a la nostra 
ciutadania, dificultant l’accés a la justícia. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a l’Il.ltre Col.legi d’Advocats de Terrassa. 
 
TERCER.-  Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Justícia. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui adreçant-se al Secretari diu que faltaria afegir com a segon 
acord: 
“ Mostrar el nostre rebuig a l’avantprojecte de la Llei de Demarcació i Planta Judicial”, per tant 
el segon acord passaria a ser el tercer i el tercer seria el quart. 
 
Segueix dient que aquesta moció està presentada pels grups municipals d’UIPV, VpV, PSC i 
CiU i, després de llegir els acords, explica que el Ministeri de Justícia està ultimant un 
avantprojecte de nova Llei de Planta i Demarcació, avantprojecte que encara no ha estat 
aprovat pel consell de ministres és el resultat del treball encarregat a una comissió d’estudi 
constituïda pel Ministeri amb la finalitat d’abordar les bases d’una reforma de la planta judicial. 
Segueix dient que aquesta comissió d’experts no va ser ni de bon tros plural ,ni en l’origen dels 
seus membres ni en la seva qualificació ni formació, i que l’avantprojecte no només és 
preocupant pel seu contingut sinó pel context en que es presenta, atès que importants àrees de 
decisió i control de la jurisdicció queden en mans directe o indirectament del Consell General 
del Podel Judicial, Consell que ha estat completament reformat en la seva organització i 
competències per adequar-lo a capritx i necessitats del govern del Partit Popular. No hi ha 
dubte de que la Planta de Demarcació de Jutjats necessitava una urgent adaptació a les 
necessitats de l’administració de justícia actual, però el text proposat té greus mancances i 
estableix una Planta Judicial que no només no dona resposta a l’imprescindible procés de 
modernització de l’administració de justícia sinó que introdueix,per mitjà dels Tribunals 
d’Instància, un mecanisme pervers de control de l’activitat judicial just en el moment en que els 
tribunals aborden complexos procediments davant de delictes de corrupció. A més, segons 
l’avantprojecte,queda en mans del govern central el desenvolupament de la nova planta, 
deixant completament al marge a les Comunitats Autònomes. Amb  la seva proposta el govern 
incompleix l’article 152.1 de la Constitució Espanyola a més de l’article 35 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial, que obliga a demanar informes sobre la proposta a les diferents Comunitats 
Autònomes i comptar amb la opinió de les mateixes per elaborar l’avantprojecte. Cal recordar 
que Catalunya té unes competències en matèria judicial que estan recollides a l’estatut, 
concretament a l’article 107. Desapareixen els Jutjats de Pau, impulsant un model de jutjat 
allunyat físicament dels petits conflictes. Per acabar diu que de dur-se a terme la proposta ,les 
seus judicials passarien a restar ubicades només a les capitals de província,el que significa 
centralitzar i allunyar la justícia dels ciutadans i impedir que es faciliti la tutela judicial,i és per tot 
això que aquest equip de govern presenta i vota a favor la present moció. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui, diu que tal com indica el títol de la proposta, es tracta d’un 
avantprojecte de Llei, o sigui que encara no s’ha aprovat i encara s’està discutint al Congrés i 
s’estan consensuant les aportacions dels Grups Parlamentaris i de les Comunitats Autònomes, 
doncs aquestes també estan sent escoltades. A continuació llegeix literalment el que proposa 
l’avantprojecte  “adaptar el mapa judicial a la realitat demogràfica, econòmica i social actual, 
dotant a la justícia d’una estructura organitzativa i territorial basada en criteris de flexibilitat i 
eficiència, i superar el model de Partit Judicial evitant l’excessiva acumulació de litigis en 
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determinats territoris, per tant és a nivell nacional, no a nivell de les Comunitats, i hi ha territoris 
on una mena de litigis son més freqüents que d’altres. Es passa dels Partits Judicials als 
Tribunals d’Instància, el que comporta la concentració, flexibilització i especialització, I aquest 
sistema no suposa  l’eliminació de les actuals seus judicials, res no impedeix que existint un 
únic Tribunal d’Instància hi hagi varies seus, per tant algunes de les coses que ha escoltat no 
son veritat, hi ha una visió i n’hi ha una altra que s’estan debatent, i serà al Congrés dels 
Diputats on democràticament es decidirà per part dels representants del ciutadans com 
quedarà. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica la votaran a favor, però que no s’hi han adherit 
perquè van enviar unes esmenes dient que les competències judicials son de la Generalitat i no 
deixa de ser una nova intromissió del govern espanyol en les competències de la Generalitat. 
També vol posar en evidència que els sobta que ells presentin aquesta moció quan estan en 
contra de les mocions genèriques i que no son estrictament de Vacarisses. Per acabar diu que 
les explicacions del Sr. Méndez no els convencen doncs la visió del PP fa molta por, no deixa 
de ser una “recentralització” i “ reespanyolització” en molts aspectes i aquesta va en el mateix 
camí i és per això que la votaran afirmativament. 
 
Intervé el Sr. Reollo, qui comenta que desapareix la justícia de pau quan només fa un Ple que 
van escollir el Jutge de Pau de Vacarisses. Segueix dient que el Sr. Méndez diu que s’ha 
redactat un avantprojecte però sabem que acabarà sent un projecte de llei i com a tal acabarà 
sent llei, doncs tenen la majoria i així serà. Explica que quan va néixer els seus pares li van 
posar Ricardo i segons el seu D.N.I. es diu Ricardo, però fa un parell d’anys va demanar 
permís als seus pares per posar-se Ricard i l’Esperança del Jutjat de Pau li va solucionar en 15 
dies, i ara si aquesta llei s’aprova s’haurà d’anar a la capital de província a Barcelona a fer 
aquest tràmit , també s’hi haurà d’anar pels expedients matrimonials, quan ara el Jutjat de Pau 
acull les reclamacions inferiors a 90 € tal com especifica el 47 de la LEC, les faltes tipificades 
en el 620 i  631 del Codi Penal, les inscripcions de naixements s’hauran de fer a Barcelona, les 
defuncions, inscripcions de capitulacions matrimonials, sol·licitud de trasllat de naixement o 
matrimoni etcètera. Es per tot això que hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que creuen que a aquest avantprojecte de llei li 
passarà més o menys que a la famosa LRSAL que s’ha aprovat aquest mes de desembre i ha 
tingut 26 o 27 esborranys previs. Segueix dient que es tracta d’una llei molt controvertida que 
pretén recentralitzar i juntament amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local es torna a allunyar el mon local dels ciutadans, doncs els ajuntaments son la primera línia 
d’actuació i els que miren als ulls al ciutadà i, això, el que fa el Partit Popular és allunyar-nos 
cada vegada més. Explica que a nivell judicial entenen que independentment de l’allunyament 
del ciutadà aquests efectivament hauran de desplaçar-se per qualsevol petita gestió a la capital 
de província, el que suposa un model molt arcaic. Per acabar diu que hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Martín qui diu que evidentment que és un avantprojecte, però el seu esperit és 
carregar-se tota la justícia de proximitat, no vol entrar a descriure els jutjats d’instrucció i de 
primera instància que coneix perfectament doncs hi ha treballat més de trenta anys. Segueix 
dient que tot i que el Sr. Méndez digui que no s’arribarà a fer la filosofia és aquesta, doncs la 
llei diu “Los Tribunales de Instancia tomaran el nombre de la correspondiente província en cuya 
capital tendrán su sede oficial”. Explica que als Jutjats de Terrassa, hi ha els d’instrucció, 
primera instància, i tots desapareixeran i es crearan els Tribunales de Instancia, torna a  llegir “ 
Los Tribunales de Instancia, con caracter provisional podran utilizar los edificios destinados a la  
Administración de Justícia existentes en el territorio provincial mientras no se hagan las sedes 
centrales.” Explica que quan diu els Jutjats que hi haurà en cap moment parla de Terrassa, 
Sabadell, sinó de sala 1 amb 130 jutges, sala 2 amb 129, sala 3 també 129, Girona 62 jutges, 
Lleida 33, tots estarien dins de l’oficina judicial per dur el control dels jutges a través d’un 
superior, per tant la independència dels jutges també es posa en entredit. Comenta que les 
associacions de jutges estan en contra d’aquest avantprojecte, també els sindicats dels 
col·legis d’advocats, en definitiva tothom, excepte el Partit Popular. 
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Pren la paraula el Sr. Méndez, qui diu que pel que fa a la centralització no és així, en relació a 
la seu oficial evidentment que serà provincial, però com ha comentat abans aquest sistema no 
suposa la desaparició del les seus actuals. 
 
Intervé el Sr. Martín qui pregunta al Sr. Méndez quin article diu això.  
 
El Sr. Méndez li respon que ho acaba de llegir. Adreçant-se al Sr. Reollo diu que la demagògia 
la deixarà de banda, i a les regidores del Partit Socialista els hi  diu que no s’esperava pas 
sentir-les dir el que han dit, doncs li agradaria llegir literalment el que van dir a la conferència 
política del PSOE l’any 2013, els punts 13 i 18, que van en aquesta línia que ell ha comentat. 
Per acabar diu que les postures han quedat clares, però que les coses a vegades s’han de fer i 
dir d’una altra manera. 
 
El Sr. Reollo demana la paraula per preguntar si el Partit Popular mira en la gent del poble, en 
la butxaca dels ciutadans, en el temps que perdran els ciutadans si això s’arriba a aplicar, els 
problemes de desplaçament, etc,  o només miren en la seva pròpia i interna tecnocràcia.  
 
El Sr. Méndez li respon que viu en un altre mon, doncs aquesta llei és a nivell nacional, i encara 
que no ho cregui hi ha províncies i municipis governats pel Partit Popular, i per tant afecta a 
més gent, no només a ell, i evidentment que es pensa en els ciutadans, potser el funcionariat 
pensa d’una altra manera pel fet d’haver de desplaçar-se. 
 
 
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 

EN CONTRA x           

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
 
 
1.12.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’UI PV, VpV, ERC i CIU , DE 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A L’ACORD PER LA  CONSULTA PER 
DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA 

 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 
esdevenir un Estat independent,  els Grups Municipals d’UIPV, VpV, ERC I CIU d’aquest Ple, 
integrat pels representants electes per la ciutadania de VACARISSES, vol manifestar: 
 
 
PRIMER.-  La nostra satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 

Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya 
decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col.lectiu. 

 
SEGON.-  El nostre compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 

representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 
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TERCER.-  La nostra crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en 
llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Martin, qui després de llegir la moció diu que des del punt de vista d’UIPV 
i Veïns per Vacarisses no creuen que s’hagi d’entrar en discussions metafísiques per justificar 
la presentació d’aquesta moció, doncs han mantingut sempre la mateixa postura davant del 
dret a decidir. Segueix dient que és conegut per tots que hi ha gent que està a favor de que 
Catalunya esdevingui un estat independent i d’altres hi estan en contra, però estan convençuts 
de que a través d’ una consulta es sabrà realment el que vol el poble de Catalunya, doncs com 
deia Platón “ Democràcia és el govern de la multitud” i aquesta democràcia ja ha parlat al carrer 
i s’ha manifestat el govern de Marinao Rajoy, que ha dit que farà que els ciutadans de 
Catalunya no puguin exercir el seu dret a votar el seu futur, doncs pensen que no es pot ser 
demòcrata i estar en contra del dret a decidir d’un poble. Segueix dient que ara, el Parlament 
ha fet un nou pas perquè el poble de Catalunya pugui exercir el dret a decidir amb la sol·licitud 
a l’estat espanyol per a que ens permeti fer la consulta, i el 9 de novembre podrem exercir el 
nostre dret a escollir el futur del nostre poble de la manera més pacífica i més democràtica que 
existeix, votant. Per acabar diu que només cal repetir la frase que va dir “Joaquim Nadal “ 
donem llibertat a la gent perquè pugui decidir quin ha de ser el futur de Catalunya” 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que un cop més es tracta d’una proposta de fora del 
municipi en la que no tenen competència. Explica que en el primer punt ja donen per fet que la 
consulta es celebrarà i creu que és massa agosarat per part seva, perquè en primer lloc, si el 
que s’ha aprovat al Parlament és democràtic per dur aquesta proposta al Congrés dels 
Diputats, serà igual de democràtic el resultat del Congrés dels Diputats ,i com tots sabem el 
PSOE  i el PP ja han dit que hi votaran en contra i per tant espera que els signants d’aquest 
acord ,democràticament , acceptin el resultat del congrés. Per una altra banda diu que el 
president del Govern ha dit varies vegades que no hi haurà consulta il·legal , doncs la Llei està 
per sobre de tot, la Llei no es pot passar per alt per part de les institucions. Per tant, diu que 
estan recolzant una cosa que saben que no es celebrarà, en canvi ells volen dedicar-se al que 
creuen important pels ciutadans d’aquest país, en primer lloc està l’economia, doncs temes 
com que s’accelera el creixement son els que els alegren, i  treballaran en que creixin les 
persones que visiten el país, creixi les exportacions, que es redueixi la prima de risc, que 
augmenti la borsa i tots els elements que son de caràcter macroeconòmic i la ciutadania 
gairebé no els nota, però saben que aquest any es notarà a les butxaques dels ciutadans, i és 
a això al que es volen dedicar, a treure el país de la crisi ,i els que vulguin dedicar-se a una 
altre cosa és cosa seva. 
 
Intervé el Sr. Masana qui li respon que diu que l’economia és el primer, però el primer que van 
fer quan no hi havia bandera espanyola va ser anar corrents a Barcelona a demanar-la, i la Sra. 
LLanos de Luna es dedica a perseguir als ajuntaments que no tenen bandera espanyola, però 
el primer és l’economia. Segueix dient que aquesta moció és per mostrar el seu suport a l’acord 
sobre la consulta, el seu suport a que Catalunya pugui decidir el seu futur com fan els pobles 
civilitzats, ho sigui, votant.  Diu que aquest suport entenen que és també per a que l’alcalde 
posi tot el necessari per fer la consulta, la infraestructura per votar, el padró....Explica que amb 
la convocatòria de la consulta es posa data a la democràcia, és per això que també volen 
encoratjar al PSC de Vacarisses per a que voti a favor, igual que molts companys i companyes 
seves estan fent arreu del país, sense anar més lluny, avui un conegut d’elles, el Sr. Buscallà 
ha votat que si a Rubí. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que hauran d’acabar donant la raó al senyor regidor de que 
presenten coses més genèriques, però a ells els agrada, el que no li agrada tant és que els 
seus companys del PSC no estiguin adherits a la moció. Segueix dient que és obvi que els 
senyors del Partit Popular tenen por i fa gràcia veure tot el muntatge escènic que fan venint a 
Barcelona, i hi vindran moltes vegades fins al novembre. Per acabar llegeix el tercer punt de la 
moció. 
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Intervé la Sra. Sánchez qui explica el perquè de no haver-se adherit al manifest. Diu que com 
saben perfectament el tema de la independència ha portat moltes discrepàncies internes arreu, 
a totes les cases, també a CiU, i en aquest cas les persones que es reuneixen habitualment 
amb ells van considerar oportú donar suport a aquesta moció i per tant la votaran a favor, i la 
votaran a favor en coherència amb el que han vingut fent i han manifestat darrerament. 
Adreçant-se al Sr. Méndez diu que sempre estaran a favor del dreta decidir, el seu partit ho té 
en els seus estatuts i en el seu reglament, per tant han de defensar-ho, un altre qüestió és que 
algú vulgui instrumentalitzar les coses, doncs en una altra ocasió ja van manifestar –se, i van 
votar a favor del dret a decidir, i ho continuaran defensant, i a més a més creuen que les 
persones i votants tenen il·lusions , i com han dit moltes vegades, si la legalitat s’hagués 
respectat al temps de l’esclavitud ,encara existirien esclaus, perquè eren legals i el que ha 
d’entendre és que hi ha coses que durant molts anys han estat legals però no justes i els 
pobles finalment s’han aixecat i reivindicat i els governants han tingut dos ulls i la ment oberta 
per entendre que les coses havien de canviar i ,per tant, estant en aquesta línia. Per acabar diu 
que no son independentistes, però no estan en contra de ningú, ni del dret a decidir, sinó que el 
defensen, doncs ells defensen el model federal, però entenen que la gent tingui il·lusió i vulgui 
la independència, i no posaran pals a les rodes a ningú. Adreçant-se al Sr. Méndez li diu que si 
s’arriba a fer una consulta i el 80% del país vota que vol la independència, què farà el Partit 
Popular, continuar dient que no, o reaccionaran en algun moment. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. Reollo li diu que vindran les vegades que 
calgui i ells no els ho podran prohibir.  
Adreçant-se al PSC, els diu que el dret a decidir depèn de qui ho digui dins del seu partit, doncs 
alguns aquest dret a decidit l’estant patint, és un problema de dins del partit, per tant l’han 
d’assumir amb totes les conseqüències. Segueix dient que viuen en una democràcia, tenen una 
constitució, i és tan senzill com això, s’ha de complir la llei encara que a alguns no els agradi. 
 
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 

EN CONTRA  x           

ABSTENCIONS             
  
 
 
 
 
 
1.13.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, DE  SUPORT A ACCIÓ 

CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES EM ISSIONS DE 
CATALUNYA RÀDIO AL PAÍS VALENCIÀ 

 
 

Les emissions de Catalunya Ràdio al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al 
treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV). 
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana i 
del govern espanyol del Partit Popular, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV 
s’ha vist obligada a deixar d’emetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest 
territori.  
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ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s’insta a tancar les emissions 
i anuncia que l’entitat pot rebre dues multes per valor d’un milió d’euros, pel fet d’haver instal·lat 
estacions radioelèctriques sense autorització i utilitzat freqüències radioelèctriques sense 
autorització. 
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en 
el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D’altra 
banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més mitjans en llengües i continguts ben 
diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó 
garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i 
de llibertat d’expressió.  
 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa l’aprovació 
dels següents  
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià i 

espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià. 
 
SEGON.-  Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio al País 

Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la 
pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 

 
TERCER.-  Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la 

Generalitat Valenciana i a ACPV. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que tornen a presentar aquesta moció per manifestar el 
seu rebuig a les agressions que pateix la llengua catalana i la democràcia al País Valencià, 
doncs el Partit Popular deixa sense cap mitjà en català al País València, o sigui deixa als 
valencians sense poder escoltar cap emissora en la llengua pròpia de la majoria de les 
comarques valencianes. Segueix dient que es tracta d’un nou atac a la llibertat d’expressió i 
demana als altres partits que la votin favorablement. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que es tracta d’una qüestió legal, no política, i no és que ho digui 
ell, sinó que ho diu a la proposta expressament i llegeix on diu “pot rebre dues multes per valor 
d’un milió d’euros, pel fet d’haver instal·lat estacions radioelèctriques sense autorització i 
utilitzat freqüències radioelèctriques sense autorització”. Per tant, estan parlant d’un tema legal 
i no d’un tema polític, però Esquerra Republicana polititza el tema i el porta al tema de la 
llengua. 
Segueix dient que, com a exemple, la televisió de Castella la Manxa va ser multada per les 
seves emissions, que eren emeses a la Comunitat de Madrid i ,evidentment, no van sortir amb 
el tema de la llengua, era només un tema legal. Posa un altre exemple i diu que una Comunitat 
Autònoma intenta transmetre un partit de futbol i paguen els seu drets d’emissió, per tant, si 
aquest partit de futbol es veu en una altra comunitat autònoma les persones que ho estan 
veient i no estan pagant aquests drets s’estan beneficiant d’un fet il·legal ,i és just el que ha 
passat a Valencia, no és un atac contra la llengua. 
 
El Sr. Reollo diu que el Partit Popular té les seves regles de joc, un autèntic teatre, doncs els 
seus arguments no tenen res a veure amb això, sinó que estan fent una opressió i una 
repressió que no s’havia vist mai en tota la història recent, fins i tot n’informen els mitjans de 
comunicació de fora. Segueix dient que el president d’Acció Cultural del País Valencià diu que 
“aquesta acció feta pel PP de tancar les emissions de Catalunya Radio son un fet temporal, 
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donat que aconseguirem que aquestes emissions ben aviat es restableixin malgrat aquestes 
coaccions econòmiques, culturals...”  
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que també hi estan a favor, doncs creuen que la 
legalitat es pot defensar, però al darrere hi ha un rere fons polític molt important, i és 
directament un atac a la llengua, a la cultura i ells sempre defensen la llibertat d’expressió, i 
això és un atac a la llibertat d’expressió. Per acabar diuen que creuen que la pluralitat 
informativa és democràcia i qualitat democràtica. 
 
Intervé el Sr. Alburquerque qui diu que l’equip de govern corrobora les paraules del regidor 
d’Esquerra i li donaran tot el suport que calgui, doncs realment creuen que es tracta d’una 
manera de castigar els catalans, valencians i aviat vindran les Illes, no s’acabarà aquí. 
 
Torna a intervenir el Sr. Masana qui diu que és un atac més en tota regla, doncs primer es 
tanca el Canal 9 de la manera que es tanca dient que era perquè sinó s’havien de tancar 
escoles; seguidament es tanquen les escoles, curiosament les que tenen la línia, és a dir que 
estudien en català o valencià, i a les Illes igual, s’introdueix el trilingüisme quan la majoria de 
professors no saben anglès, amb la finalitat de desplaçar el català, prohibint les senyeres,  
política repressiva del Partit Popular que el que pretén és trencar la nació catalana. Segueix 
dient que el 50 o 60 % de les transmissions del Canal 9 eren en català,la resta era en castellà, 
però fins i tot això els molestava i TV3 i Catalunya Radio els molesta perquè no volen que el 
País Valencià es contagiï del procés sobiranista que pateix el Principat. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui, com a anècdota, diu que efectivament el 50% de les 
transmissions del Canal 9 eren en català, i en canvi al TV3 ho son el 100 %.  
Adreçant-se a les regidores del PSC, els hi diu que parlen de legalitat versus llibertat 
d’expressió, i una cosa no té res a veure amb l’altra, doncs ningú prohibeix que no es puguin 
obrir televisions ni nous canals de radio, i això és llibertat d’expressió, però del que estan 
parlant és de legalitat, i son coses totalment diferents. 
 
La Sra. Sánchez diu que ella no ha dit “versus” doncs el significat no era aquest , sinó dins de 
la forma d’actuar del seu partit en general. 
 
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 

EN CONTRA  x           

ABSTENCIONS             
 
 
 
 

 
1.14.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC , P ER POSAR EL NOM D’UN 

CARRER A ANTONI UBACH I FLOTATS , EL QUAL  FOU ALCA LDE DE 
VACARISSES . 

 

El 26 de gener de 1939, fa doncs 75 anys, les tropes feixistes entraven a Vacarisses i posaven 
fi a 8 anys de legalitat republicana. Comença un període de repressió contra totes aquelles 
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persones que d’alguna manera o altre havien donat suport a la República. 

 

A Vacarisses, igual que arreu del país, hi haurà exiliats, hi haurà represaliats i també 
empresonats i afusellats en els dies i mesos posteriors a l’entrada de les tropes feixistes al 
municipi de Vacarisses. 

 

D’aquesta manera començarà un règim dictatorial de pensament únic i a on la cultura, la 
llengua, les expressions populars del país seran reprimides i prohibides. 

 

Durant la guerra del 1936 al 1939 hi haurà molts homes i dones, que des el front o la 
reraguarda, lluitaran contra el feixisme i a favor de la llibertat i la legalitat. 

 

Amb aquesta moció volem retre homenatge a totes aquestes persones, i ho volem personificar 
amb la persona de qui fou el primer alcalde republicà i que mori poc temps després de l’entrada 
de les tropes franquistes a la presó de Terrassa. 

 

És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
proposa l’aprovació dels següents  

 

A C O R D S 

 

PRIMER.-   Posar el nom d’Antoni Ubach i Flotats, qui fou el primer alcalde republicà, en un 
dels carrers de la vila de Vacarisses. 

 

SEGON.-  Condemnar el règim franquista. 

 

Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que al gener va fer 75 anys de l’entrada de les tropes 
feixistes nacionals a Vacarisses i a tot el Vallès i Barcelona, i amb la moció es vol retre 
homenatge a totes les persones que d’una manera o altre van   lluitar contra el feixisme i contra 
la imposició. Es una moció de reconeixement a la gent que va  morir al front, la gent 
represaliada, com per exemple hi ha tres vacarissencs que van morir afusellats al Camp de la 
Bota, als exiliats i represaliats i ho volen  en la persona d’Antoni Ubach i Flotats, republicà  i 
que va morir segurament enverinat a la presó de Terrassa. Segueix dient que Vacarisses té 
dins del seu nomenclàtor dos alcaldes franquistes, cosa que també s’hauria de revisar, i no té 
cap nom en record d’aquella gent i d’un període de llibertats que va acabar quan algú es va 
aixecar contra la legalitat republicana, i a partir d’aleshores va haver 40 anys de dictadura, 
seguit d’una mal anomenada transició que ens ha portat fins aquí. 

 

Intervé el Sr. Méndez qui diu que, amb tots els respectes, no coneixen a aquest senyor, a part 
del que ell ha escrit a la moció, per tant no saben si el que ha fet ho ha fet bé o malament, si ha 
fet alguna cosa o l’ha deixat de fer ,i és per això que s’abstindran. 

 

Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que no tenen res a dir. 
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La Sra. Sánchez, adreçant-se al Sr. Méndez li diu que hagués estat bé que hagués trucat al Sr. 
Masana per a que l’informés de qui era el Sr. Antoni Ubach, doncs potser hagués facilitat que 
ara pogués votar a favor. Segueix dient que no cal perdre la memòria històrica i creuen oportú 
que persones que en el seu dia van defensar les llibertats dels ciutadans de Vacarisses en uns 
temps molt complexos també se’ls ha de retre homenatge i per això hi votaran a favor. 

 

Intervé el Sr. Llorens qui diu que parla en nom dels dos partits de l’equip de govern i que 
segurament se l’ha escollit per ser fill d’un pilot de la República. Segueix dient que no 
comparteixen el punt de vista que acaba d’expressar la regidora del PSC, doncs pensen que el 
nomenclàtor de Vacarisses, en bona mesura ha seguit un procés participatiu ,i coneixem els 
noms del carrer de l’Alzina, del Torrent, del Romaní i també noms de persones. Diu que no 
tenen coneixement de que hi hagi algun carrer que li manqui denominació, però han pensat 
que si algun dia sorgeix la conveniència de modificar o afegir el nom d’un o varis carrers del 
municipi, caldria primer acreditar documentalment, si s’escau, els mèrits dels noms de les 
persones que es proposin, i la millor manera de fer-ho seria en el si d’una comissió creada a tal 
efecte per escollir la persona que tingués els mèrits més rellevants. Per tant, diu que hi votaran 
en contra. 

Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que el deixen molt parat, doncs votar en contra d’aquesta 
proposta és votar en contra de condemnar el règim franquista, a més demana si saben com es 
van posar els noms dels carrers a Vacarisses, doncs n’hi ha que sí que tenen un significat,              
com el passatge Bofarull, el carreró dels ratolins, i que la gent li deia d’una manera o d’una 
altre, però el carrer Llobregat, Rubí o la ronda Shimizu no son noms arrelats al nostre poble. 
Segueix dient que van posar nom a la plaça Joan Bayà, quin criteri van fer servir, que va ser 
durant 20 anys un alcalde franquista? Explica que s’ha triat el nom del Sr. Antoni Ubach perquè 
va ser el primer alcalde i va morir a la presó sense haver fet res, però se’n podria triar un altre. 

 

Pren la paraula la Sra. Sánchez qui recorda que durant la passada legislatura va haver un 
canvi de nom de la plaça Onandia pel de Peret Saró, i que es va fer una comissió, doncs no li 
sembla adequat que hi votin en contra, quan la proposta pot ser deixar-la sobre de la taula, 
crear una comissió i valorar-ho aportant la biografia i mèrits d’aquest senyor. 

 

El Sr. Alcalde respon que no coneixen ben bé els mèrits d’aquest senyor tot i ser un historiador, 
i no vol entrar en el tema, doncs al poble encara hi ha famílies d’esquerres i de dretes. A més, 
diu que es tracta d’una moció trampa, doncs si voten que no, vol dir que son uns feixistes. Com 
ja ha dit no tenen informació per acreditar això i el que no pot ser és perdre el temps discutint 
aquesta moció. Explica que precisament el nom a la plaça Joan Bayà es va posar per sol·licitud 
dels socialistes ,perquè va ser un alcalde que fins i tot recollia les escombraries. 

 

El Sr. Masana diu que li sembla absurd que digui això de que hi ha famílies de dretes i 
d’esquerres, a més també hi ha el carrer Salvador Badia, un altre alcalde franquista. Comenta 
que la moció fa dies que està entrada, podrien haver negociat treure el segon punt. 

 

El Sr. Gibert demana intervenir en relació al Sr. Salvador Badia, doncs aquest no era franquista 
ni de dretes, sinó que era una gran persona, que en el seu moment va prestar un servei 
exemplar, al que van fer un carrer quan va ser alcalde perquè va portar l’aigua a Vacarisses i, 
com a agraïment, se li va posar el nom al carrer. 

 

El Sr Masana li pregunta si li sembla més exemplar morir per haver estat alcalde. 
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El Sr. Gibert li respon que el Sr. Antoni Ubach era el seu besavi. 

 

El Sr. Masana li respon que això és circumstancial ,doncs la qüestió és que va ser alcalde i que 
va morir a la presó. 

 

El Sr. Gibert diu que va morir molta gent que sense ser alcalde també va patir molt i va treballar 
molt per Vacarisses. 

 

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que com ja li han dit no poden prendre una decisió sense tenir més 
informació. 

 

La Sra. Sánchez pregunta que si es retira el punt segon i es fa la proposta en posar el nom del 
carrer, si la votarien a favor. 

 

El Sr. Alcalde respon que segueixen sense conèixer els seus mèrits. 

 

El Sr. Masana en relació al Sr. Joan Bayà diu que potser no era franquista però va ser alcalde 
durant l’època de Franco, i gràcies a gent com ell el règim es va aguantar durant 40 anys. 

 

Es sotmet a votació i no s’aprova la moció 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  

ABSTENCIONS  x           
 

 

 

 
1.15.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC , P ER LA SANCIÓ DELS 

IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTIT ATS 
FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES  

 
 
 
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa 
de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. 
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes 
hipotecàries o del lloguer de la seva llar.  
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de 
milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a 
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i 
residencial.  
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Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a 
l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a 
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només 
durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de 
crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. 
Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions 
hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial 
de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 
 
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una 
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia Habitacional en 
el estado español, elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet 
que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 
milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 -  i amb un parc social 
d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.  
 
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el 
impacte social d' aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. 
 
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està 
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una 
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen 
abocats a recorre-hi.  
 
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta 
amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves 
immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests 
immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits 
ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda 
o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges 
destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article 
33 de la Constitució Espanyola (CE)  ha de complir el dret de propietat.  
 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners 
públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, 
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir 
les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no 
han implicat cap contrapartida social.  
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat 
constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics 
Socials i Culturals (PIDESC). 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos 
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats 
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització 
anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes 
efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals, cal 
que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la 
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població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les 
mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, 
han iniciat procediments sancionadors.  
 
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a 
utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en 
el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un 
expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i 
comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.  
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han 
d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de 
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el 
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la 
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració 
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant 
de foment com penalitzadores.  
 
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del 
parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures 
de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text 
normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal 
destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes 
s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a 
l’habitatge.    
 
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al 
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació 
d'emergència habitacional.  
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels següents 
acords per part del Ple municipal:  
 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i 

competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu 
de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència 
habitacional. 

 
SEGON.-  En la mesura que aquest Ajuntament elabori el Pla Municipal d’Habitatge, aquest 

hauria de contemplar, que contempli i reguli degudament les mesures de foment 
per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a 
l’article 42, de la llei 18/2007. 

 
TERCER.-  Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar 

els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant 
pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta 
tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració i 
l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de 
l'administració.  

 
QUART.-  Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 

comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments 
hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de 
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desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, 
d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà 
requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot 
informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per 
facilitar-li la finalització d’aquesta situació.  

 
CINQUÈ.-  Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com 

determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el 
termini fixat no s’ha produït  l'ocupació de l'immoble. 

 
SISÈ.-  Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es 

mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a 
corregir la situació,  tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 

 
SETÈ.-  Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la 

mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències. 
 
VUITÈ.-  Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 

Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.  

 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui recorda que a Vacarisses hi ha un 10 % d’habitatges buits i 
seguidament llegeix els acords de la proposta. Comenta que aquesta moció va en la línia de les 
que s’han aprovat a molts ajuntaments com el de Terrassa. 
 
Intervé el Sr. Méndez, qui diu que hi votaran a favor, encara que hi ha algun detall de la 
introducció amb el que no hi estan d’acord, però com que el que interessa son els acords ,amb 
aquests si que hi estan d’acord. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui recorda que Terrassa va negociar amb els bancs i havien 
obtingut una xifra d’uns 8.000 habitatges buits que a un preu social de 150 o 250 € es podrien 
rellogar a gent necessitada, i ara a més han tirat aquesta proposta endavant. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que hi votaran a favor, i vol fer palès que en el ple de les 
ordenances el seu partit ja va fer aquesta proposta al govern, doncs era una de les mesures 
que proposaven en el moment de modificar ordenances fiscals, per tant ja es podria haver 
engegat i com sempre van tard. Adreçant-se al Sr. Llorens li torna a recordar que La Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca li han reclamat el llistat d’habitatges buits que formaria part de les 
tasques que proposa la moció en el sentit de fer inspecció, control i llistar i quantificar tot això. 
D’altre banda, diu que creuen que ,a part d’aquestes mesures coercitives i sancionadores, 
també cal fer una tasca de negociació amb els bancs, perquè resulta que això es va comentar 
a la reunió de la taula contra la crisi, doncs el seu partit va dir que necessitaven dades i 
pressupost,i precisament en temes d’habitatge s’han d’invertir diners, i és per això que cal 
comprometre recursos del pressupost. Segueix dient que una possible negociació amb els 
bancs és que cedeixin l’habitatge desocupat a l’ajuntament amb convenis amb una sèrie de 
condicionants, doncs el banc el que vol és vendre l’habitatge i treure-se’l de sobre, però potser 
a canvi de, per exemple, no cobrar els subministraments, es poden posar aquests habitatges 
amb un lloguer social per famílies que ho necessiten. Per acabar diu que Vacarisses ha de 
posar-se les piles en aquest tema, que la taula contra la crisi comenci a funcionar i destinar-hi 
recursos, doncs sense aquests no hi farem res. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui vol anticipar que els dos grups que governen votaran en 
contra de la proposta, doncs a ell ja el van suspendre una vegada per la moció dels habitatges 
buits amb els suggeriments que es van fer a propòsit de la proposta que es va aprovar en el 
seu dia .Explica que aquesta proposta va sorgir a Terrassa i ells no la van veure clara ja des 



 43 

del primer moment ,al començar a fer el cens i veure quins particulars no fan ús de l’habitatge, 
posar-lo a punt per viure-hi, i fins i tot havien parlat d’una casa abandonada a Torreblanca que 
es podria rehabilitar amb plans d’ocupació. Segueix dient que aquesta vegada s’ha informat a 
fons i explica que fa pocs dies les televisions del nostre àmbit anunciaven la notícia de que 
l’ajuntament de Terrassa sancionarà les entitats que no cedeixin els habitatges buits i els 
mantinguin més de dos anys desocupats sense posar-los a lloguer. Explica que, la Llei  
d’Habitatge de Catalunya del 2007, quan encara no érem conscients de que estàvem en plena 
crisi, només s’intuïa, preveia que per dur-la a terme caldria desplegar un reglament que ,a 
hores d’ara, la Generalitat no ha impulsat, i seria bo que aquesta tasca no s’endarrerís més, 
perquè el no haver fet els deures la Generalitat, ha obligat a que les entitats locals, que tenen 
un problema seriós d’habitatge, s’hagin posat les piles. A Terrassa hi ha el Sr. Antoni Serra, 
que lidera tot el procés, Director de Planificació Urbanística i Territori de l’ajuntament de 
Terrassa, i ell té a les seves mans tota la documentació sobre aquest procés que es demana 
que s’engegui a Vacarisses. Explica que en un programa de televisió s’entrevistava als 
representants de l’ajuntament de Terrassa i es va fer també una entrevista a un regidor de 
l’ajuntament de Castellar ,que va manifestar que ells farien el mateix que a Terrassa, però ha 
saltat Sant Feliu, l’ajuntament de Blanes, Barcelona... hi ha hagut una eclosió i l’Associació 
Catalana de Municipis va convocar una reunió urgent per informar vastament del tema. 
Comenta que fa dos anys ja se’ls demanava que Vacarisses elaborés el cens d’habitatges 
buits, i que a Terrassa, creuant les dades del padró , cadastre i taxa de residus, hi ha 11.002   
d’habitatges buits, és a dir el 10,82 % del parc total d’habitatges, dels quals, 2.862 son propietat 
de Societats Mercantils i 1.343 ho son de entitats financeres,I la resta, per tant la majoria, son 
de persones privades. Per altra banda les persones que sol·liciten habitatge de protecció oficial 
a Terrassa son 3.191, l’ajuntament de Terrassa ha constituït el fons d’habitatges de lloguer 
social en situacions especials d’emergència que es nodreix dels habitatges públics o bé d’altres 
titulars que puguin posar-los a disposició d’aquest fons. La Generalitat ha elaborat un llistat dels 
70 municipis que tenen més demanda d’habitatge social, Vacarisses no hi consta.  
Segueix dient que cal promoure i fer alguna cosa donat que la llei ho permet, el que es pot fer 
és expedientar, la resposta a la pregunta a l’ajuntament de Terrassa sobre els habitatges buits 
de particulars és que no es tocaran, per tant ja no en queden tants, només estarien parlant dels 
2.862 de les societats mercantils i de ls 1.343 de les entitats financeres . La finalitat d’ 
expedientar les entitats financeres és que es puguin acabar sancionant , però de moment 
l’ajuntament de Terrassa no pot posar multes, sinó sancions coercitives que podrien arribar fins 
el 20 % del límit màxim de la sanció que podria aplicar la Generalitat, que com es diu a la 
proposta és de 900.000 €, i per tant serien 180.000; però resulta que l’ajuntament només està 
autoritzat a posar una multa de fins a 100.000 € i munten uns expedients de declaració 
d’incompliment de la funció social d’habitatge i generen unes ordenances per les taxes 
d’aquests requeriments i les multes coercitives no  sancionadores; amb els tràmits volen ser 
molt curosos, saben que s’enfronten a poderosos, els grans bancs, les immobiliàries, tenen 
equips d’advocats bons i per tant fan un procés molt garantista. Comencen amb l’expedient  de 
declaració d’incompliment de la funció social d’habitatge i la primera fase la fan d’instrucció, fins 
a dos requeriments als quals s’indica que les infraccions molt greus es  poden sancionar fins a 
900.000 €, a la segona fase que és de resolució d’incoació d’expedient amb pagament de la 
taxa corresponent i ,si finalment progressa l’expedient, hi ha una fase de requeriment 
d’immediata ocupació acompanyada de multa coercitiva. El resultat final son 725 expedients i 3  
multes coercitives  de 5.000 € ,per tant la situació és que Terrassa té expedientades 3 entitats . 
Si Vacarisses tingués aquesta necessitat  Terrassa els donaria un cop de ma , pagant una 
minuta. A Terrassa hi ha 5 persones que porten més de 3 anys treballant en el tema per 3 
multes de 5.000 €,de moment . Diu que a Terrassa aquesta via és la correcta, s’hi arribarà, 
alguns habitatges aconseguiran, però a Vacarisses ningú aconsellaria que es seguís aquest 
procediment, abans es signaria algun conveni per a que ens ho fessin, doncs fins i tot aporten 
respostes d’entitats financeres pel seu equip d’advocats. En definitiva, consultada la regidoria 
que porta tots els temes de caràcter social , a dia d’avui no hi ha cap família amb risc immediat 
d’exclusió i pèrdua d’habitatge, el semàfor en àmbar 2 famílies, amb la situació controlada i que 
saben que l’ajuntament respondrà, i és per tot això que no es dona recolzament a la moció. 
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Pren la paraula el Sr. Masana qui agraeix l’explicació, però diu que al final no es farà mai res. 
Segons el Pla Local de Joventut hi ha un 10 % d’habitatges buits, no sap quants habitatges 
acabaran sancionant a Terrassa, però dir que a Vacarisses no hi ha cap família en risc 
d’exclusió no s’ho creu, doncs a Vacarisses, com que no hi ha habitatge social ni públic, la gent 
agafa i marxa cap a Terrassa ,i això és molt trist, creu que s’hauria d’aprovar la proposta i fer el 
que es pugui i no votar-hi en contra.  
 
Intervé la Sra. Sánchez qui també agraeix al Sr. LLorens la feina feta per tal d’esbrinar el 
funcionament i entén que ajuntaments grans tenen més facilitats per fer-ho, però el que no es 
pot fer es negar la realitat, no es pot dir que a Vacarisses no hi ha necessitat, doncs 
precisament si es va constituir una Plataforma d’Afectats per la Hipoteca vol entendre que hi ha 
un problema, doncs no sorgeix una plataforma perquè sí ; a més ,coneixen a la gent, s’han 
reunit amb ells i n’han parlat, per tant no podem obviar que hi ha un problema. Segueix dient 
que és cert que la problemàtica de Vacarisses no és comparable amb municipis grans, però 
ells, el que proposarien ,es dir si convé deixar la moció sobre de la taula, donat la complexitat 
que té, però comprometem-nos a treballar aquest tema amb propostes que es puguin dur a 
terme dins dels nostres límits i possibilitats, doncs el problema el tenim i no es pot dir que no es 
pot negociar amb una entitat concreta, perquè no es tracta de reunir-se amb el Director de 
l’Oficina de Vacarisses, s’ha de anar a picar més amunt, a Delegats d’Entitats, s’han de fer les 
coses seriosament  i alguna cosa s’ha de fer. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que la primera pregunta que ens hem de fer és si obtenim 
vivendes al mercat amb aquesta proposta, doncs es tracta de que els bancs posin aquests 
pisos en lloguer, els bancs els posaran a 100.000 €, doncs no s’està demanant que sigui un 
lloguer social, sinó que només es sanciona perquè els pisos no estan llogats. Segueix dient que 
el que està clar és que la societat demana que es vagi en contra dels bancs, però qui ha de 
posar les normes i té les competències és la Generalitat, i a més si 5 persones en dos anys han 
posat 3 sancions, els bancs no les pagaran. Per acabar diu que qui primer ha de reglamentar-
ho és la Generalitat, ells voten que no perquè no tenen capacitat per arribar tant lluny 
enfrontant-se a un banc per no obtenir resultats, i Vacarisses necessita altres solucions. 
 
Pren la parula el Sr. Masana qui diu que està disposat a deixar-la sobre la taula però amb el 
compromís de que s’hi posin a treballar perquè fa 2 anys que se li dona voltes. 
 
Finalment la proposta queda sobre de la taula. 
 
 
 
 
1.16.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, SO BRE LA POBRESA 

ENERGÈTICA. 
 
 Atès que en un informe del Síndic de Greuges de Catalunya sobre la pobresa energètica posa 
de manifest que moltes famílies es veuran obligades a  afrontar un hivern fred, perquè el seu 
nivell de renda està per sota dels increments que s’han produït en les factures de 
subministraments bàsics, com ara l’electricitat, el gas i l’aigua. Aquesta situació constitueix el 
que s’anomena pobresa energètica. 
 
Atès que a Catalunya any rere any, son més les llars que no poden o podran assumir la 
despesa de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. 
 
Atès que la pobresa energètica ha empitjorat les condicions de moltes persones que ja abans 
vivien al llindar de la pobresa. 
 
Atès que des del Parlament de Catalunya s’ha acordat que no es podrà tallar, durant l’hivern, el 
subministrament d’electricitat a les famílies sense recursos. 
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Atès que es imprescindible que des de l’Ajuntament, cerquem propostes i alternatives, per 
minimitzar els efectes de la pobresa energètica, el Grup Municipal d’ERC de Vacarisses 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
  
PRIMER.-  Elaborar un Protocol d’àmbit local que eviti la interrupció de subministraments 

bàsics, en col·laboració amb d’altres administracions competents en aquesta 
mateixa temàtica.  

 
SEGON.-  Emprendre un programa d’assessorament energètic que tingui com a finalitat reduir 

el consum d’electricitat de les llars de famílies amb greus dificultats econòmiques.  
 
TERCER.- Establir una línia de formació específica adreçada  als i a les treballadores socials, 

perquè puguin disposar de coneixements suficients i d’informació actualitzada 
sobre tots els recursos disponibles per fer front al fenomen de la pobresa 
energètica. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui llegeix els acords i explica que aquesta línia d’actuació s’està 
seguint, per exemple, a Rubí i d’altres municipis, i el que es demana principalment és que 
existeixi un protocol i així saber com es donen les ajudes. Comenta que hauria d’haver-hi una 
persona entesa que pogués anar a una llar amb pobresa energètica i assessorar-los en 
aquesta línia seguint el protocol. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que demanant el protocol el que es busca simplement és un 
model d’actuació, doncs sabem que Vacarisses és petit i hi ha bona relació entre les persones, 
però cal professionalitzar la institució i tenir una sèrie de protocols per a cada actuació, tot i que 
saben que s’està fent, doncs si algú demana ajut no se’l deixa sense res. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, en la mateixa línia, diu que les actuacions s’ha de 
protocolaritzar perquè és la manera de generar drets iguals per tothom, establint uns 
paràmetres i uns barems d’actuació per no generar greuges entre els ciutadans. 
 
Intervé la Sra. Singla  qui diu que li sembla que hi ha un decret llei que prohibeix tallar 
subministraments elèctrics i de gas durant els mesos d’hivern, el que no vol dir que la família no 
hagi de pagar aquell deute. Segueix dient que tal i com es va dir a la Comissió Informativa de 
Servei a les Persones ,el dia 20 de maig de 2013 i el 16 de juliol d’aquest mateix any, arrel de 
la incorporació del gestor energètic es va iniciar un treball amb coordinació amb els Serveis 
Socials. Explica que Serveis Socials comunica al gestor energètic que hi ha factures elevades 
de llum d’algunes famílies ateses, i aquest, amb l’autorització de l’usuari ,programa una visita al 
domicili on es fa un estudi per valorar les possibilitats de reduir el consum energètic per evitar 
el malbaratament i que la factura sigui més barata. Diu que també fa una comparativa anual i, 
si s’escau ,realitza els tràmits per sol·licitar la reducció de la potència contractada, es redacta 
l’estudi , es traspassa a la família, i es fa un seguiment per part de Serveis Socials de les 
properes factures per valorar si s’ha produït una reducció del consum i del cost. Segueix 
explicant que el gestor energètic ha donat a Serveis Socials una quadre amb les mitjanes de 
consum d’un nucli familiar de, per exemple, 4 persones, per a que les tècniques coneguin el 
llindar del consum energètic, i per tant això ja s’està fent. Quan un usuari presenta una factura 
se l’ajuda per a que pugui pagar, es fa el que creuen convenient les tècniques i no hi ha ningú 
que s’hagi quedat sense llum, havent passat prèviament per Serveis Socials. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que aquesta problemàtica va començar fa un parell o 
tres d’anys quan Serveis Socials es van trobar amb factures de subministraments importants 
d’aigua, de llum... 
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El Gestor també s’ha ofert a ajudar aquelles famílies que tot i poder pagar vulguin reduir el 
consum.  
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde qui diu que a ningú se l’ha deixat sense ajut per pagar 
els subministraments per part de Serveis Socials, i demana que si coneixen algun cas els ho 
facin saber. També comenta que hi ha famílies que no els han deixat entrar a casa. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que troba molt bé que facin això, però la gent que pateix pobresa 
energètica no necessàriament és de Serveis Socials, moltes vegades és gent que pot anar 
pagant però que s’ho estalvia per menjar , per exemple, doncs no tothom acaba passant per 
Serveis Socials. Segueix dient que no costa res fer un protocol, sinó no se sap a qui ni com es 
dona. 
 
La Sra. Sánchez afegeix que sobretot és per a que tingui informació el ciutadà. 
 
El Sr. Alcalde respon que, igual que hi ha reglaments de subvencions que t’hi pots acollir fins a 
una data en concret, ara no es pot protocolitzar quants diners es destinen a llum, s’ha d’ajudar 
ales famílies hi hagi el que hi hagi. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que al final sembla que visquin en el poble perfecte, i que 
aquestes propostes no les fan per molestar, sinó per millorar. 
 
El Sr. Alcalde li respon que si la proposta ja s’està fent no creu que calgui una moció, la única 
cosa que no s’està fent és el protocol. 
 
El Sr. Masana torna a repetir que la pobresa energètica també afecta a gent que no és de 
Serveis Socials. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que protocolaritzar no vol dir encorsetar, vol dir que 
s’han de seguir uns passos i fer opcions, per exemple , si representa que en un moment donat 
una persona, que no ha passat per serveis socials però es té coneixement a través de qui sigui 
de que té un problema i li tallaran llum, ha d’existir una pauta escrita, protocolaritzada, com per 
exemple que la Treballadora Social truqui i citi aquesta persona. Segueix dient que moltes 
vegades la persona que pateix aquesta situació no té la capacitat per enfrontar-se a una gran 
companyia, i per tant, com a ajuntament, es tenen mes eines i més recursos per ajudar a 
aquella persona per fer-li la gestió. 
 
La Sra. Singla li respon que ja es fa, i que fins i tot en algun cas l’assistent ha acompanyat a 
l’usuari a la companyia. 
 
La Sra. Sánchez diu que el que li demana ara és que tot el que fan ho escriguin i així ja tindran 
un protocol. 
 
La Sra. Singla respon afirmativament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que com que ja s’està fent es votarà en contra. 
 
El Sr. Masana li respon que si ja s’està fent s’ha de votar a favor. 
 
Es sotmet a votació i no s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
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 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR  x x  x x     

EN CONTRA          x  x 

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
 
1.17.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIU,  E N LA QUE ES DEMANA LA 

REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ DELS SEIENTS DEL TEATRE DEL  CASAL 
 
Durant aquestes darreres festes de Nadal en el Casal han hagut diferents actes els quals 
convocaven a un gran nombre de persones omplint en la seva totalitat del seu aforament. 
Estem parlant, principalment, de les representacions dels Pastorets, tant de la secció dels joves 
com la dels infants. Si no recordem malament, en aquest cas concret, han estat un total de 
quatre. 
Com es natural durant aquestes festes és  normal que les famílies es desplacin d’un lloc a 
l’altre per celebrar  les tradicions nadalenques que tots sabem i que això comporti que vingui 
força gent de fora de Vacarisses i que decideixin assistir als actes que aquí es celebren. 
Dins aquest context i dins el Casal, durant aquestes representacions, eren força els comentaris 
que se sentien, sobre tot d’aquelles persones que no eren de Vacarisses, referint-se al mal 
estat que oferien aquest seients i a la vegada a la mala imatge que estava donant el nostre 
municipi en aquest sentit. 
Ja fa molt temps que dura aquesta situació i que donat el moment en que es presenta aquesta 
moció seria d’interès que es contemplés dins els actuals pressupostos aquesta restauració. 
Es per això que el  grup municipal de Convergència i Unió de Vacarisses, proposa al Ple municipal 

l'adopció del següent  

A C O R D 

ÚNIC.-  Que es realitzi, el més aviat possible, la renovació o reparació de la tapisseria  dels seients 
del teatre del Casal. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui explica que la moció fa referència al mal estat dels seients del 
Casal des de fa molts anys. Segueix dient que han vist al pressupost que ja està previst fer la 
substitució dels seients i respatller amb teixits ignífugs amb una dotació de 19.315 €, per tant la 
moció queda retirada.  
 
 
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 CE LEBRADES PER LA  

JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 25 DE NOVEMBRE DE 20 13, 2, 9, 16 23 I 30 
DE DESEMBRE DE 2013, I 7, 13 I 20 DE GENER DE 2014. 

 
 Es dona compte del les actes de les juntes de govern local celebrades des de l’ultima 

sessió plenària ordinària.   
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3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA   (Alcaldia, del 292/2013, de 22/11/2013, al 314/2013, de 
30/12/2013), i de l’1/2014, de 07/01/14, al 18/2014, de 23/01/2014, (Medi Ambient,  del 
19/2013, de 02/11/2013, al 23/2013, de 12/12/2013),  (Serveis Municipals , del 64/2013, 
de 28/11/2013, al 69/2013, de 13/12/2013), i d l’1/2014, de 09/01/2014, al 8/2014, de 
23/01/2014), (Sanitat i Consum, del 47/2013, de 22/11/2013, al 50/2013, de 23/12/2013), 
i de l 1/2014, de 15/01/2014, al 4/2014, de 22/01/2014), (Urbanisme, del 127/2013, de 
21/11/2013, al 138/2013, de 16/12/2013, i de l’1/2014, de 08/01/2014, al 3/2014, de 
20/01/2014),  (Ensenyament, del 35/2013,de 27/11/2013, al 38/2013, de 12/12/2013, i  
l’1/2014, de 12/01/2014),  (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 35/2013, de l’ 
01/11/2013, al 44/2013, de 16/12/2013, i de l’ 1/2014, de 16/01/2014, al 2/2014, de 
13/01/2014), (Seguretat Ciutadana i Emergències, del 37/2013, de 25/11/2013, al 
39/2013, de 16/12/2013, i l’ 1/2014, de 16/01/2014),  (Cultura, del  30/2013, de 
29/12/2013, al 33/2013, de 16/12/2013), (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme,  del 12/2013, de 28/11/2013, al 13/2013, de l’ 11/12/2013, i l’ 1/2014, de 
10/01/2014), (Recursos Humans i Organització Administrativa,  del 2/2013,  de 
30/12/2013, al 3/2013, de 30/12/2013).  

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI . 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 34/2013, DEL RE GIDOR D’ENSENYAMENT, 

D’AMPLIACIÓ DE L’IMPORT MÀXIM DE LA SUBVENCIÓ DE LL IBRES DE TEXT, 
MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC, PEL C URS ESCOLAR 
2013-2014, DELS ALUMNES D’ESO DE L’INSTITUT DE VACA RISSES. 

 
 
Atesa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per la qual es 
regula qualsevol disposició dinerària efectuada per l’ajuntament o entitats que en depenen, a 
favor de persones públiques o privades. 
 
Atès que la regidoria d’Ensenyament, prèviament a l’elaboració de les bases específiques 
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’ajuntament de Vacarisses per a l’adquisició de 
llibres de text, material didàctic complementari i informàtic pel curs escolar 2013-2014, va 
sol·licitar als centres escolars del municipi l’import de despesa que es derivarà de l’adquisició 
dels llibres de text, material didàctic o informàtic pel curs 2013-2014, dels alumnes beneficiaris 
de la subvenció, per establir un import màxim de subvenció.  
 
Atès que en sessió ordinària el dia 26 de juliol de 2013 es van aprovar per Ple municipal, les 
bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’ajuntament de Vacarisses 
per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic pel curs escolar 
2013-2014. 
 
Vist que les citades bases recullen al punt 3. Criteri d’atorgament i import, el següent: 
 
“L’import màxim de la subvenció de llibres de text, material didàctic o informàtic serà d’un 100% 
del promig del seu cost, essent els següent, segons els estudis en curs i el centre escolar 
corresponent: 
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Subvenció màxima  
Escola Pau 
Casals 

Escola Font de 
L’Orpina 

Institut de 
Vacarisses 

Educació infantil (P3, P4 I P5) 120€ 92,10€  
 

Cicle inicial primària (1er i 2on) 130€ 170,97€  
Cicle mitjà primària (3er i 4rt) 120€ 286,22€  
Cicle superior primària (5è i 6è) 130€ 264,46€  
ESO   88€ 
 
 
Atès que el 2 de setembre de 2013 es va obrir la convocatòria pública de subvencions de 
l’Ajuntament de Vacarisses per l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i 
informàtic pel curs escolar 2013-2014. 
 
Vist  que un cop oberta la convocatòria el director de l’Institut de Vacarisses, ens va comunicar 
que varen ometre de comptabilitzar a l’import dels llibres de text, material didàctic o informàtic 
pel curs 2013-2014 dels alumnes d’ESO, els següents conceptes i imports, que ascendeixen a 
un total de 61,76€: 
 

- Workbook (llibre de reforç en anglès), 18€. 
- Material específic de VIP, 33,76€ 
- Flauta dolça; 10€. 

 
Vist que això comporta una contradicció entre el criteri establert al punt número 3 de les bases, 
on es recull que l’import màxim de la subvenció de llibres de text, material didàctic o informàtic 
serà d’un 100% del promig del seu cost  i l’import de subvenció màxima de 88€, establert al 
mateix punt 3 de les bases per l’insitut de Vacarisses. 
 
Atès que al grup de programa 321 i concepte 480  del vigent Pressupost General de 2013 hi ha 
consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa. 

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 166/2011, de data 22 de juny de 
2011, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de juliol de 2011. 
 

R E S O L C 
 

PRIMER.-  Modificar l’import màxim de 88€ corresponent a la subvenció de llibres de text, 
material didàctic i informàtic, dels alumnes que cursen ESO a l’Institut de 
Vacarisses durant el curs 2013-2014, incorporant els següents conceptes, per un 
total de 61,76€:  

 
o Workbook (llibre de reforç en anglès), 18€. 
o Material específic de VIP, 33,76€ 
o Flauta dolça; 10€. 

 
 
SEGON.-  Establir un import màxim de la subvenció de llibres de text, material didàctic i 

informàtic, dels alumnes que cursen ESO a l’Institut de Vacarisses durant el curs 
2013-2014, de 149,76€. 

 
TERCER.-  Notificar la resolució als interessats.  
 
QUART.-  Donar compte al Ple municipal. 
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4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que l’empresa Fomento i Obres ha presentat dues 
reclamacions de més de 2.500.000 € per les obres de Torreblanca. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui comenta que al seu dia es va aprovar una moció sobre els 
espais lúdics per a la gent gran, es va adreçar a la Diputació, i ja tenen la resposta, llegeix 
literalment “ actualment s’està  fent la valoració de les peticions rebudes d’acord amb els criteris 
definits al catàleg de serveis i es preveu que la distribució dels recursos als ajuntaments 
beneficiaris es produiran els propers mesos”, per tant diu que, espera que en els propers 
mesos es pugui dur a terme. 
Per altra banda diu que al c/ Salvador Badia, al final amb el c/Montserrat hi ha una pèrdua 
d’aigua que cau cap al paviment vermell i com que fa temps que passa ha provocat verdet que 
pot provocar alguna caiguda de nens o gent gran. 
També diu que al passatge Gardènies davant dels nombres 5 i 7, hi ha panots de la vorera que 
no estan agafats, d’altres que no hi son, n’hi ha de trencats i diu que algun veí el ha comentat 
que quan passegen per allà han de passar pel carrer per por d’entrebancar-se o caure. 
A Torreblanca I al carrer Verge de Montserrat a l’alçada del número 24, també hi ha una sèrie 
de panots que no estan encimentats.  
 
En relació a aquesta petició el Sr. Alcalde li respon que ja s’ha donat l’ordre de que es repari. 
 
Per acabar el Sr. Méndez diu que al Ventaiol els comenten que des del pont fins a la entrada 
de l’ urbanització els laterals de la carretera estan deixats amb herbes altes. 
 
El Sr. Martín li respon que ja està fet. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que algunes de les preguntes que volia fer les entrarà per 
escrit per anar més despresa, però que n’hi ha d’altres que va fer al Ple anterior i li havien de 
respondre, com la de la recollida de claus per part de la Policia. 
 
El Sr. Martín li respon que van ser 9.  
 
Per altra banda recorda la problemàtica del col·lector del camí vermell i vol saber si s’ha 
esbrinat què passa. 
 
Fa un prec que li adrecen els veïns del c/ Montserrat sobre la velocitat a la que es circula en 
aquell carrer doncs és perillós. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la velocitat en aquell tram és de 30 Km/h, però efectivament la gent 
corre més. 
 
El Sr. Masana diu que a la proposta de resolució aprovada al Parlament sobre l’abocador hi ha 
un acord que insta a muntar una comissió de Seguiment i demana que es faci. 
Adreçant-se al Sr. Alburquerque diu que no entén perquè es va retallar un dia la festa major 
gran i ara la petita s’amplia dos dies, doncs creu que és contradictori. 
Per altra banda diu que al web deia que la Ràdio Municipal al gener funcionaria per Internet i 
demana saber si ja ho està fent. 
 
El Sr. Alburquerque li respon que sí però que hi ha un problema, funciona l’espai però no saben 
com connectar-ho al seu servidor, és pot escoltar però no des de l’ordinador personal.  
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El Sr. Masana li demana saber quant ha costat i si es retransmetrà el Ple. 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui en relació a la fuita d’aigua que comentava el Sr. Méndez del 
c/ Salvador Badia, diu que ells ja ho han demanat dues vegades i encara està igual. 
 
El Sr. Alcalde respon que és aigua que surt de la finca, d’una font. 
 
Per altra banda el Sr. Reollo diu que les mocions que s’estan aprovant per unanimitat s’obvien, 
com la de la Taula de la Crisi i la proposta presentada el novembre de 2012 en relació a les 
voreres de Can Serra, demana saber si amb el que queda de legislatura es farà o està previst 
en aquest pressupost. 
En relació al Balcó de Montserrat demana que no es deixi perdre la revista i mirin de fer-hi 
alguna cosa. Diu que sap que no han agafat la subvenció d’aquest any però sent una revista 
que data del 1964, tot i que no és laica, forma part de la nostra història. 
 
Explica que hi ha una veïna que els demana saber a partir de quantes entregues a la deixalleria 
d’objectes de qualsevol tipus tens un descompte a l’impost, i de quin percentatge es tracta. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ell també va aprovar això i per tant hauria de saber-ho. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui diu que aquesta explicació apareix a la web de l’ajuntament. 
 
El Sr. Alburquerque respon en relació al Balcó de Montserrat han fet una molt bona feina de 
recull d’història d’aquest anys, però no segueixen perquè la Generalitat no els paga res,  i 
l’ajuntament ha fet un esforç concedint uns diners extres a la subvenció, però han decidit 
plegar, tot i que diu que la seva impressió és que no plegaran sinó que canviaran de sistema, 
perquè s’està treballant amb la biblioteca  per a que puguin treballar per internet, encara que el 
tipus de lector és una persona gran que normalment no estan avesats a internet. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui vol felicitar a la Colla de Geganters per la seva intervenció 
al programa Espai Terra, doncs dona molta alegria i orgull veure la nostra Colla Gegantera fent 
difusió del nostre municipi. 
 
El Sr. Alcalde, diu que ell no en tenia coneixement. 
 
Per altra banda la Sra. Sánchez insisteix en la línia del que ha dit el Sr. Reollo, doncs creuen 
que la revista Balcó de Montserrat no es pot deixar perdre, és història del municipi, 
independentment de que un sigui o no creient, per tant diu que els emplaça a tots per a que 
això no s’enfonsi. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que és difícil doncs no es tracta d’un problema econòmic sinó de 
persones, a més hi ha pocs subscriptors, no prediquem amb l’exemple. 
 
Torna a intervenir la Sra. Sánchez qui explica que es va aprovar al Parlament la gratuïtat del 
peatge de les Fonts i vol donar les gràcies a Esquerra Republicana perquè va trencar el pacte 
de govern i va votar-hi a favor. 
Per altra banda adreçant-se a la Sra. Singla li demana que quan tingui la memòria de Serveis 
Socials de 2013 li agrairien que els convoqués a una reunió per explicar-la, doncs el tema de 
Serveis Socials és molt delicat i volen dades estadístiques. 
 
La Sra. Singla respon que les tècniques hi estan treballant i quan estigui ja li farà saber. 
 
En relació a les obres de La Coma, la Sra. Sánchez demana que l’ajuntament faci un esforç 
econòmic fent una aportació en proporció al cost de l’obra igual que es va fer amb Torreblanca 
II. Segueix dient que ja han vist que han aplicat el sistema de pagaments fraccionats, que ells 
sempre han defensat i van ser els primers en aplicar-ho, per tant li agradaria que els veïns de la 
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Coma tinguessin el mateix tracte. 
Adreçant-se al Sr. Martin el felicita perquè finalment, malgrat les crítiques que es van fer al seu 
govern, la canonada de portada d’aigua al Fresno s’ha fet tal com s’havia projectat i per tant 
s’ha imposat el sentit comú i els sembla molt bé . 
 
El Sr. Alcalde demana que la Sra. Sánchez repeteixi el que ha dit perquè no ho ha entès bé, 
doncs, diu que l’anterior govern tenia problemes amb els veïns. 
 
Adreçant-se al Sr. Serna,  la Sra. Sánchez diu que temps enrere es va parlar de la possible 
gratuïtat del transport públic per a persones en atur o problemes, tot i que saben que des de 
serveis socials es fan accions, però ell es va comprometre a estudiar la situació per tant li vol 
demanar a quines conclusions han demanat, considerant que el preu del bitllet simple és de 3 
€. 
 
El Sr. Alcalde respon que el preu no l’aprova  l’ajuntament de Vacarisses sinó la Generalitat. 
Segueix dient que tots els aturats del municipi tenen una bonificació important pels bitllets si es 
sol·licita a Terrassa. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que el que es bonifica per aturats és la T-Trimestre i com 
van explicar en el seu dia no la poden gestionar ells. Segueix dient que ell té fets els números 
del transport però no té res a veure amb això. 
 
La Sra. Sánchez va interpretar que era per valorar si l’ajuntament es podia plantejar fer algun 
ajut puntual a famílies amb membres a l’atur. 
 
El Sr. Serna respon que el que farà l’ajuntament és informar en el proper Terme dels 
moviments que s’han de fer per poder  accedir a la T-Trimestre. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui en relació al Fresno diu que no sap ben be que passava, creu que era 
un tema sanitari. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui explica que s’estava buscant una altre solució per portar l’aigua 
però en cap moment se’ls va dir que hi havia un projecte, doncs ells es van assabentar quan 
van rebre una autorització de les autopistes. 
 
La Sra. Sánchez li respon que ell defensava que era millor gestionar el pou directament, per 
tant no pot dir que no sabia res. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que és un problema de costos, d’analítiques. 
 
La Sra. Sánchez aclareix que el que ella està fent és felicitar-los per haver tirat endavant un 
projecte engegat per ells i que en el moment que ells el van presentar, U.I.P.V hi estaven en 
contra. Segueix dient que va ser al principi de la legislatura, buscarà l’acta i la portarà, va 
continuar mantenint que era més econòmic mantenir el pou i fer les analítiques del pou que 
connectar a través de la benzinera.  
   
 
Essent les 12 hores i 30 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 
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