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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 29 DE 
GENER DE 2015 
 
 
Vacarisses, 29 de gener de 2015, 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 
Mariana Ríos 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 LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRI A CELEBRADA EL DIA 27 
DE NOVEMBRE DE 2014 I  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 18 DE DESEMBRE DE 2014. 

 
Sotmeses a votació s’aproven per unanimitat dels presents assistents a les respectives 
sessions. 
 
 

 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.-  PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'ELECCIÓ DE JUTGE DE  PAU SUBSTITUT. 
 
En data 20 de desembre de 2010 l’actual Jutgessa Substituta del Jutjat de Pau de Vacarisses va 
prendre possessió del càrrec , pel qual fou nomenada per acord de la Comissió de la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, adoptat en data 30 de novembre de 2010, i 
per tant fineix el termini de quatre anys per al qual fou nomenada . 
 
Atès que cal iniciar el procediment,  d’acord amb la Llei Orgànica del Poder Judicial i el Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, per a cobrir la vacant. 
 
Atès que en compliment de l'article 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, la 
vacant ha estat anunciada mitjançant edictes i bans de convocatòria pública, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona del dia 14 de novembre de 2014, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  a la 
pàgina Web municipal i al tauler d’edictes del Jutjat de Pau el dia 20 d’octubre de 2014, i al del 
Jutjat Degà de Terrassa, on s'ha fet saber aquesta circumstància a la població, per tal que qui ho 
desitgi i reuneixi les condicions precises, pugui sol·licitar l'elecció de l'Ajuntament.  
 
Vist que han estat presentades sol·licituds d'elecció pel càrrec de Jutge de Pau per dos aspirants. 
 
Atès que de conformitat amb el disposat a l'article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial 
correspon al Ple de l'Ajuntament elegir la persona per a ser nomenada Jutge de Pau d'aquest 
municipi, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que 
reunint  les condicions legals així ho sol·licitin. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 19 de gener de 2015  va 
dictaminar favorablement. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
  A C O R D 
 
PRIMER.-  Elegir el Sr. JUAN ANTONIO GÓMEZ LUQUE per al càrrec de  Jutge de Pau substitut 

del Jutjat de Pau de Vacarisses. 
 
SEGON.-   Comunicar aquest acord al Jutjat de Pau de Vacarisses, al Jutge Degà de Terrassa 

per tal que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
a fi i efecte que lliuri el corresponent nomenament, ordeni la publicació del nomenat al 
Butlletí Oficial de la Província i ho comuniqui al Consell General del Poder Judicial i al 
Jutjat Degà de Terrassa. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que tal com es va debatre a les comissions 
informatives, dels dos candidats presentats s’ha escollit al Sr. Juan Antonio Gómez Luque, 
entre d’altres coses perquè l’altre candidat creia que es tractava d’un lloc de feina remunerat. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups: 
 
 

 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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1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’INICI D’EXPEDIENT D E DELIMITACIÓ DEL TERME 
MUNICIPAL DE VACARISSES. 

 
En data 5 de desembre de 2014, mitjançant correu electrònic, l’Oficina del Mapa Municipal de 
Catalunya de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ens 
insten a iniciar el corresponent expedient de delimitació del nostre terme municipal amb el dels 
municipis de Rellinars, d’Olesa de Montserrat i de Viladecavalls, per tal de poder completar les 
delimitacions del nostre terme municipal, d’acord amb l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
De conformitat amb el previst a l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan 
competent per adoptar l’acord d’inici de l’expedient i de nomenament de la corresponent 
Comissió Municipal de Delimitació. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió extraordinària celebrada el 7 de juliol de 2011, 
en prendre l’acord de nomenament dels representants de la Corporació en els diferent òrgans 
col·legiats competència del Ple i d’altres organismes i entitats de les quals forma part, en 
compliment del què disposen els articles 52.2.b) i 52.2.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i l’article 38.c del Reglament d'Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals , va acordar nomenar els membres que constitueixen Comissió de Delimitació 
Municipal de Vacarisses, essent designats els següents: 
 
 
Salvador Boada i Guàrdia, presidència 
Martí Llorens Morraja, regidor  
Pedro Roque Serna González, regidor  
Josep Lluís Múrcia i Torrecillas, Cap de Serveis Territorials de l’Ajuntament 
Joan Amengual i Tomé, secretari de l’Ajuntament 
 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 19 
de gener de 2015,  va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Vacarisses  amb els de 

Rellinars, d’Olesa de Montserrat i de Viladecavalls. 
 
SEGON.-  Ratificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, pres en sessió 

extraordinària celebrada el 7 de juliol de 2011, pel qual es va acordar nomenar els 
membres que constitueixen Comissió de Delimitació Municipal de Vacarisses, 
essent designats els següents: 

 
 
Salvador Boada i Guàrdia, presidència 
Martí Llorens Morraja, regidor  
Pedro Roque Serna González, regidor  
Josep Lluís Múrcia i Torrecillas, Cap de Serveis Territorials de l’Ajuntament 
Joan Amengual i Tomé, secretari de l’Ajuntament 
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TERCER.-  Comunicar aquest acord i ratificació del nomenament de la Comissió de Delimitació 
Municipal de Vacarisses  a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya i als Ajuntaments de Rellinars, d’Olesa de Montserrat i de Viladecavalls. 

 
QUART.-  Publicar el present acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina Web 

municipal a efectes de notificació als propietaris de les finques afectades. 
  
 
 
Intervé el Sr. Llorens qui explica que, com ja saben, el Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya dona suport jurídic a municipis i coordinació tècnica a la vegada, per  
la realització del que es coneix com el Mapa Municipal de Catalunya, que s’impulsa a través de 
la Direcció General de l’Administració Local. Segueix dient que el 5 de desembre de 2014 
s’insta a l’Auntament de Vacarisses a iniciar el corresponent expedient de delimitació del nostre 
terme municipal amb els municipis de Rellinars, Olesa de Montserrat i Viladecavalls i que, com 
deuen recordar , durant aquesta legislatura s’ha fet una tasca semblant amb els municipis de 
Castellbell i el Vilar, Mura i Monistrol de Montserrat. Comenta que atès que la comissió 
informativa de Serveis Territorials reunida la setmana anterior va dictaminar favorablement 
s’inicia l’expedient, es ratifica l’acord de Ple de 7 de juliol de 2011  en que es va acordar  
nomenar els membres que constitueixen la Comissió de Delimitació Municipal de Vacarisses, 
que son l’alcalde, el regidor  Pedro Roque Serna González, el tècnic Josep Lluís Múrcia i 
Torrecillas,  el secretari i ell mateix. En tercer lloc, comunicar aquest acord i ratificació del 
nomenament de la Comissió de Delimitació Municipal de Vacarisses  a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de Rellinars, d’Olesa de Montserrat i de 
Viladecavalls i també publicar el present acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina 
Web municipal ,  a efectes de notificació als propietaris de les finques afectades. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups. 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
 
1.4.-  RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA  DE LA PROPOSTA DE 

L’ALCALDIA DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEMENT  DE CRÈDIT 
FINANÇANTS MITJANÇANT ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA . 

 
 
S’ha inclòs a l’ordre del dia la proposta que es sotmet al Ple de la Corporació, sense que hagi 
estat prèviament dictaminada per la corresponent Comissió Informativa. En virtut del que 
disposa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el Ple de la Corporació n’ha de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que aquest punt no el van incloure a les comissions 
informatives degut a que al Departament de Comptabilitat han tingut unes setmanes mogudes i 
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per tant demana disculpes, perquè a més hi ha hagut errors, però al departament només hi 
havia una sola persona o dues de quatre i han fet un gran esforç per presentar el pressupost. 
 
Es sotmet a votació amb el vot favorable de tots els grups, per tant el Sr. Secretari diu que es 
pot entrar a debatre el contingut de la moció. 
 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS             
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIONS DE C RÈDIT PER SUPLEMENT 

DE CRÈDIT FINANÇANTS MITJANÇANT ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA. 
 
Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement 
de crèdit. 

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia número 15 de data 23 de gener de 2015 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: 
 

• Despesa de manteniment en asfaltat de carrers 
• Despesa per ampliació serveis de neteja 
• Despesa inversió en enllumenat 
• Despesa manteniment equipaments municipals i espais públics. 
• Despesa inversió en equipaments informàtics 

 

La consignació d’aquestes despeses és insuficient, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit 
que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals. 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

Partida 
Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

153 210 129.000,00  23.500,00  152.500,00  

153 601 0,00  33.500,00  33.500,00  

161 623 0,00  5.500,00  5.500,00  

163 227 180.586,00  8.000,00  188.586,00  

165 623 0,00  38.560,00  38.560,00  

334 622 0,00  25.340,00  25.340,00  

920 626 0,00  4.566,96  4.566,96  

TOTAL 564.298,07  138.966,96  984.133,58  
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Finançament que es proposa: 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 
 

Romanent líquid de tresoreria disponible  
 138.966,96 € 

 

Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient 
138.966,96 € 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible 
 0,00 € 

 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
amb majoria simple. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en 
l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla econòmic financer corrector. 

Per tant proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar  mitjançant  

romanent de tresoreria per a despeses general, pels conceptes que es detallen 
a continuació: 
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1/ Suplements de crèdit: 

 

Partida 
Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

153 210 129.000,00  23.500,00  152.500,00  

153 601 0,00  33.500,00  33.500,00  

161 623 0,00  5.500,00  5.500,00  

163 227 180.586,00  8.000,00  188.586,00  

165 623 0,00  38.560,00  38.560,00  

334 622 0,00  25.340,00  25.340,00  

920 626 0,00  4.566,96  4.566,96  

TOTAL 564.298,07  138.966,96  984.133,58  
 

Finançament que es proposa: 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria disponible  
 138.966,96 € 

 

Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient 
138.966,96 € 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible 
 0,00 € 

 
 
 
SEGON.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 

dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, qui explica que el motiu de la moció és la inclusió del romanent 
de Tresoreria per diferents suplements de crèdit  que, com es va explicar a les comissions, es 
tracta de destinar 23.500 € a manteniment de carrers, 33.500 € a Inversions en carrers, o sigui 
nous asfaltats, 5.500 € per inversió en aigua, 8.000 € per increment de neteja viària a 
Torreblanca II i Carena Llarga, 38.560 € per despeses de manteniment de l’enllumenat, 
sobretot per Torreblanca, 25.340 € per reparacions i manteniment d’edificis, 4.566 € en material 
informàtic, el que fa un total de 138.966,96 €, que s’incorporen al pressupost. 
 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que s’abstenen, doncs és la tercera vegada consecutiva que fan 
modificacions de crèdit en un Ple, el que dona una sensació de manca de planificació i previsió, 
doncs tot i que saben que un pressupost és complicat de complir, creuen que aquestes 
despeses que s’incorporen ara, aprofitant els romanents que està molt bé, tenen la sensació de 
que son imprevisions, decisions d’última hora i que tenen més a veure amb electoralisme que 
no pas amb la realitat del que es necessita, doncs arreglar carrers, asfaltar, netejar... son 
partides que s’han de dotar bé d’inici tenint clares les prioritats en infraestructures i 
manteniments i per tant no els sembla prou adequat. 
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El Sr. Alcalde respon que cada any, amb l’aprovació del pressupost, hi ha els diners que hi ha i 
sempre surten noves necessitats. Que està clar que per arreglar tot el poble necessitarien deu 
vegades més aquest import i ,per tan,t amb aquests diners, es faran els carrers més urgents. 
Explica que es podrien preveure els ingressos que genera l’ajuntament  i els impostos ,i podrien 
pressupostar més despeses, però en principi el que es fa és un ordre de prioritats i en funció 
dels ingressos que es van obtenint es preveuen les despeses. 
 
 
Es sotmet a votació amb el resultat següent: 
 
 

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

A FAVOR X    X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS    X  X  X     
 
 
 
 
1.6.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D EL PRESSUPOST 

GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2015. 
 
 
Vist que ja està ultimada l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament per l’any  2015 
 
Vist que per part de la Interventora de l'Ajuntament ha estat informat favorablement. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 50.11 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,  i article 22.2.e  de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Corporació és l'òrgan competent per 
a l'aprovació del Pressupost, i es requereix el vot favorable la majoria simple dels membres 
presents, de conformitat amb l’article 47.1 d’aquest text legal. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del 19 de gener de 2015,  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 2015, així com les Bases d'Execució del 
pressupost, i les corresponents plantilles de personal (art. 90 Llei 7/85, de 02/04), 
així com les retribucions corresponents al personal funcionari i laboral al servei de 
la corporació.   
 Les quanties aprovades són les contingudes en el Estat d'Ingressos i Despeses 
del pressupost que, resumides per capítols, són les següents:  
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PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS  

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ 
CREDITS 
INICIALS 

1 Despeses de personal 3.387.015,00 
2 Despeses corrents en bésn i serveis 3.780.997,00 
3 Despeses financeres 76.800,00 
4 Transferències corrents 313.005,00 
6 Inversions Reals 0,00 
9 Passius financers 288.883,00 

 TOTAL GENERAL 7.846.700,00 
   
   
PRESSUPOST DE INGRESSOS PER CAPÍTOLS  

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ 
CREDITS 
INICIALS 

1 Impostos directes 3.841.200,00 
2 Impostos indirectes 35.000,00 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.321.600,00 
4 Transferències corrents 2.618.400,00 
5 Ingressos patrimonials 30.500,00 
7 Transferències de capital 0,00 

 TOTAL GENERAL 7.846.700,00 
 
 
SEGON.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20 punt 1 i punt 2 del 

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

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

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

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que amb el dossier que els han passat podran anar 
seguint les seves explicacions per analitzar el pressupost.  
 
Comença l’explicació per la pàgina 4, on parla de l’evolució de la població i , com es pot veure,  
estem estancats, hi ha 6.238 habitants, però com ja saben no és l’aprovació definitiva doncs és 
a 1 de desembre quan s’aprova el padró de l’any anterior. Explica que hi ha altes i baixes, 
marxa gent i n’entra de nova. Pel que fa als naixements n’hi ha hagut 59, 5 més respecte l’any 
passat. 
A la pàgina 5 hi ha les piràmides d’edat, i al quadre 7 s’analitzen els sectors d’ensenyament, 
l’Institut per una banda, i Font de l’Orpina i Pau Casals per l’altra. Com es pot veure hi ha més 
nens a l’escola Pau Casals i per tant més població en aquesta zona però , tot i això,  a les 
escoles bressol tenen més nens a Can Serra que aquí. 
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A la pàgina 8 es reflexa la situació d’endeutament de l’ajuntament de Vacarisses, el que es deu 
als bancs i a Hisenda, i comenta que la previsió per aquest 2015 és deixar l’endeutament en 
2.200.000 €. 
A la pàgina 9, es reflexa que des del 2011 al 2015, s’ha reduït a un 44% l’endeutament. 
A la pàgina 10 s’ha fet un detall dels fraccionaments de Torreblanca II, en que 24.000 € estan 
suspesos per serveis socials, 250.000€ en fraccionaments i, en tràmit d’embargament hi ha 
292.000 €, dels quals la major part son d’empreses i bancs,  ja que els dels veïns estan 
congelats. 
 
A la pàgina 11 trobem les previsions de La Coma, on es va oferir la possibilitat de pagar en 3 o 
en 5 anys, i un 20% de la gent es va acollir a pagar les obres en 3 anys, i el 77% estant pagant 
al comptat, el que vol dir que si aquest 20% segueix amb el fraccionament, l’endeutament que 
podem tenir fins al final de l’obra son uns 164.000 €, del total de 900.000 €. Afegeix que en el 
cas que a algú li canviés la situació es demanaria un informe de Serveis Socials. 
 
A la pàgina 12 es reflexa el que ens deuen altres administracions a l’ajuntament, un total de 
972.000 €,  repartits entre el Consell Comarcal, la Diputació i tres quartes parts de  la 
Generalitat. 
 
A la pàgina 13 hi ha l’evolució del personal ,diferenciant funcionaris, personal laboral i interins. 
Explica que en total hi ha 110 treballadors, 11de plans d’ocupació, 43 funcionaris, 21 laborals, 
13 interins i 5 personal de temporada. Comenta que no tots els treballadors ho estan a jornada 
completa, però de totes maneres un mestre de l’escola de música que fa poques hores a la 
setmana també compta com una persona. Al quadre 15, es veu que l’any 2010 hi havia 15 
persones en plans d’ocupació, o sigui que dels 115 treballadors que hi havia en realitat amb 
jornada completa eren 90 i el 2015 de 110 treballadors ,sense comptar els plans d’ocupació, en 
sortirien 86. Afegeix que si es fes un còmput total, serien 97 treballadors a 37,5 hores. 
 
Per altra banda, comenta que,  com a objectius del pressupost, esta el no tocar la partida de 
Serveis Socials, amb els ajuts a les famílies, la d’inserció laboral, ni la de manteniment, fent un 
pressupost de continuïtat i contenció de la despesa. 
 
A la pàgina 18 es reflexa els ajuts a les famílies, s’està ajudant a unes 300 persones dels quals 
80 son menors, i també es poden veure els diferents programes que s’estan fent per part de 
Serveis Socials adreçats a tota la població. 
 
Explica que, pel que fa a la Inserció laboral, s’inclou al pressupost 11 plans d’ocupació, la 
contractació externa per part de les empreses i cursos per ajudar a la gent a trobar feina. 
 
El tercer objectiu, com ha dit abans, és el manteniment del municipi, fent conservació de vies i 
edificis. Explica que l’any anterior es va fer una despesa important millorant moltes de les 
instal·lacions  i es vol seguir fent el mateix. Diu que ,com ja saben, els plans d’ocupació estan 
destinats a millorar voreres, pintar, netejar herbes... Per altra banda tenen el gestor energètic 
per a la millora energètica de les instal·lacions. 
 
Torna a dir que és un pressupost de continuïtat, contenció de la despesa i buscar els millors 
preus de tot, a més la L.R.S.A.L. ens obliga a un dèficit 0 i anar pagant els crèdits. 
 
A la pàgina 25 comença l’anàlisi dels ingressos, com saben l’IBI ha estat congelat els darrers 3 
anys, com l’impost sobre vehicles i també  la majoria de taxes. 
 
A la pàgina 28, es veu la retallada tan important que hi ha hagut per part de les administracions 
per a l’escola de música i les escoles bressol. Comenta que avui mateix ha sentit que des de 
Convergència i Esquerra s’ha signat un pacte per al finançament de les escoles de música, 
però encara no en saben res i la previsió era no rebre res, igual que l’any anterior, però 
evidentment tots els ingressos seran benvinguts.  
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Explica que la Diputació és l’única administració que ha assumit una part de despeses de les 
escoles bressol. 
 
A la pàgina 29 hi ha la participació de l’ajuntament en els tributs de la Generalitat, que estan en 
color vermell perquè encara no s’han cobrat des del 2012. Afegeix que la previsió pel 2015 és 
de 146.000 € que no saben quan els cobraran.  
Pel que fa als tributs de l’Estat explica que es paguen al dia, mitjançant  aportacions a compte i 
fent liquidacions positives o negatives amb dos anys de retard,  per exemple ara al 2014 han 
liquidat el 2012 per 914.000 € la part inicial i 51.900 € de més, fent un total de 966.000 €. 
 
Seguint amb els ingressos explica que, en el Capítol I, hi ha un petit augment degut a la 
contribució respecte als nous valors que van sortir sobre la liquidació del pressupost. 
L’augment de l’any passat de 54.000 € en el capítol 1 va ser degut a les liquidació per les obres 
de Torreblanca II. Explica que la rústica es queda igual, la urbana és la que puja, les especials 
es queden igual, l’impost sobre vehicles queda igual i les plusvàlues també. L’IAE es manté 
igual. 
Pel que fa al Capítol II de llicències urbanístiques que va arribar a ser de 800.000 € està en 
35.000 €. 
El servei de manteniment de l’aigua, del capítol III, la previsió sobre les liquidacions d’aquest 
any és de 300.000 € d’ingressos. 
El servei de recollida d’escombraries ha augmentat una mica degut a les noves altes, el cànon 
de sanejament es manté en 270.000€. 
Les taxes de serveis assistencials, que son les matricules de les escoles bressol , han baixat 
una mica, igual que les quotes del pavelló. 
Les llicències urbanístiques es mantenen, la taxa per expedició de documents també, però es 
tracta de quantitats no molt importants. 
Les taxes per actualització privativa es manté, les multes han pujat uns 1.000 €  i  interessos de 
demora i altres ingressos també es queden igual. 
 
Al capítol IV, les transferències de l’estat pugen un 3%, son uns 38.000 € respecte l’any passat,     
i baixen uns 89.000 € les de la comunitat autònoma, i uns 32.000 les del Consell Comarcal.  
Els ingressos del Consorci de Residus per les entrades al CTR, que son uns 400.000 €,  es 
mantenen, sobre 140.000 tones, i apunta que si entrés el que hauria d’entrar, que son unes 
250.000 tones, es cobraria gaire bé el doble d’aquesta partida. 
La disminució de 537.000 € de les empreses privades es degut a que a l’abocador ja només 
entren els residus del CTR, ja no entren residus de fora. 
 
Els interessos de dipòsit baixen 1.000 € i arranjament de finques urbanes es mantenen igual. 
 
Les transferències de les Comunitats Autònomes baixen 66.000 €. 
 
Respecte el pressupost d’ingressos de l’any passat, aquest any ha baixat un 7,91 %, doncs els 
ingressos totals d’aquest exercici son 7.846.700 €. 
 
A la pàgina 35 es pot veure la distribució de les partides i la disminució global per capítols. 
 
Segueix explicant que l’any anterior els plans d’ocupació els van posar al capítol II, és per això 
que hi ha aquest increment de 99.000 €, doncs el capítol de personal queda igual. 
Explica que el decrement del 9% del Capítol II és degut a que l’any anterior hi havia la Xarxa de 
Governs Locals, 155.000 € per obres de manteniment i equipaments i un reajust de totes les 
partides, dels 382.000 € quasi 160.000 €  venien de la Xarxa de Governs Locals. 
 
Segueix dient que el capítol III son les despeses financeres, interessos dels crèdits, tot i que de 
99.000 € que es van pagar l’any passat, aquest any han estat 76.000 €,  23.000 € menys. 
 
Els 6.700 € negatius d’aquesta partida son de les subvencions a les empreses per a la 
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contractació de gent, que aquest any en principi no s’han posat. 
 
Al capítol VI es rebaixen totes les inversions de l’any passat de 348.780 €, hi ha 150.000 € de 
les aportacions de l’ajuntament per les obres de La Coma més 150.000 € més d’ajuts de la 
Diputació. Els passius financers baixen 12.500 € degut a les amortitzacions de capital, diu que 
esperen que l’any vinent les despeses financeres es redueixin i puguin cobrir. 
Explica que en el cas que arribi de la Generalitat el que deuen de les escoles bressol i les de 
música,  tindran més ingressos. 
 
Segueix explicant que, com es veu a la pàgina 37, amb la disminució d’interessos i 
amortitzacions a final de l’any l’endeutament serà de 2.220.000 €. 
 
 
Pren la paraula al Sr. Martin qui, en relació a Seguretat Ciutadana explica que la despesa en 
personal queda igual, i en despeses de béns corrents es rebaixen 2.141 € de part del vestuari. 
De Protecció Civil queda la transferència corrent igual i també les despeses de vehicles. 
Pel que fa a Vies Públiques, les despeses de bens corrents es retallen en 4.800 € i d’inversions  
l’any passat es van tenir 139.000 € però aquest any no els tenen. 
En sanejament, abastament i distribució d’aigües, la partida de personal queda igual i en bens 
corrents també tenen una rebaixa de 2.550 €. 
En recollida, eliminació i tractament de residus, hi ha 30.000 € menys en despeses de béns 
corrents, la neteja viària queda igual, al cementiri l’any passat s’hi van fer obres però aquest 
any no hi haurà  inversió, i en l’enllumenat públic hi ha una disminució de 23.000 € degut a que 
l’empresa que va guanyar al concurs va fer aquesta rebaixa. 
 
 
Intervé el Sr. Llorens qui explica que, pel que fa a Urbanisme, hi ha un decrement de 28.000 € 
en despesa de personal ,degut a una reassignació de personal, doncs un treballador assignat a 
Urbanisme ara ho està a l’àrea de Secretaria. Pel que fa a despeses en béns corrents i serveis 
disminueix en uns 23.500 €, dels quals 13.763 corresponen a reparació manteniment i 
conservació de les parcel·les del polígon i 9.722 € d’ estudis i treballs tècnics. 
El Sr. Alcalde explica que l’any anterior, amb motiu de l’estafa de Finques Lapiedra es va haver 
de cobrir més despeses entre tots els propietaris. 
El Sr. Martin afegeix que també han disminuït les quotes del polígon, a més abans hi havia 
molta gent que no pagava i ara tot això s’està recuperant, el polígon ha decidit no tenir tants 
diners a caixa sinó rebaixar quotes, i a més l’ajuntament assumeix part de les despeses, 
excepte la depuradora que encara la gestionen ells. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Llorens qui en relació a Medi Ambient, a la pàgina 39, explica 
que per Parcs i Jardins l’assignació és la mateixa que l’any passat, i en canvi en l’àrea de Medi 
Ambient no hi ha canvis en personal, les despeses de bens corrents i serveis baixen uns 
13.000 €, forma part de la reducció sistemàtica que s’ha fet a la majoria de regidories excepte a 
Serveis Socials i Assistència a les Persones. Al capítol de transferències corrents baixa la 
partida en 500 €, cosa que s’ha de celebrar, doncs la partida correspon al buidatge de foses, el 
que vol dir que a mesura que es va acabant d’urbanitzar les poques urbanitzacions que  
queden ,com ara La Coma, la demanda de subvenció pel buidatge de foses també es va 
reduint. 
 
Pren la paraula la Sra. Singla qui, en relació al pressupost de 2015 de la seva regidoria, explica 
que consolida el fort increment que es va produir en el pressupost de 2014 per tal de donar 
millor resposta a les necessitats bàsiques de les famílies amb més vulnerabilitat,amb un 
increment de 5.761 €.  Pel que fa a d’Acció Social, en transferències corrents hi ha 164.810 €, 
dels quals  105.000 € corresponen a ajudes directes a famílies. De Promoció Social, les 
despeses de personal no canvien, i les depeses de béns corrents son els 5.761 € d’augment.  
Pel que fa a l’assistència a persones dependents es queda igual. 
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Intervé la Sra. Arrambarri qui explica que els ha arribat una subvenció a través de la Diputació 
de Barcelona dins del Programa Complementari de Foment per a l’Ocupació Local.  Al Capítol I 
hi ha 99.000 € per a la contractació d’11 persones amb Plans d’Ocupació, en despeses de 
béns corrents i serveis hi ha una baixada de 52.000 € que corresponen a cursos i formacions i 
a la dotació de 62.000 € que hi havia l’any passat per Plans d’Ocupació. Segueix dient que pel 
que fa al capítol IV, a les transferències corrents, no hi ha cap dotació perquè tenen la de l’any 
passat de 10.000 €  per la subvenció d’aquest any de les empreses que ho demanin. 
 
Segueix la seva intervenció la Sra. Arrambari, i en relació a Joventut, a la pàgina 43, diu que no 
hi ha cap variació al Capítol I de despeses de personal, al Capítol II, les despeses de béns 
corrents baixen 6.121 € en concepte d’activitats, i a les transferències corrents hi ha un 
increment de 400 € degut a una nova entitat. 
Pel que fa a Comerç i Turisme, a la pàgina 44, com poden veure no hi ha cap variació respecte 
l’any passat. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert, qui en relació a Gent Gran, explica que el Capítol I de despeses 
de personal queda igual, al Capítol II , de despeses de béns corrents, hi ha un decrement d’uns 
4.000 €, que no està reflectit per una errada que s’hauria d’haver rectificat, explica que aquests 
4.000 € passen a la partida de despeses de bens corrents de Promoció Social. A la partida de 
Gent Gran, d’un total de 65.200 € es passa a 61.641 €, donada aquesta petita variació del 5.5 
% respecte l’any passat en activitats del Casal de la Gent Gran. 
Pel que fa a Sanitat, el Capítol II té una reducció de 1.364 €, un 1,73 %, corresponent a la part 
de la formació dels desfibril·ladors. Al Capítol IV hi ha 600 € per una nova entitat relacionada 
amb les colònies de gats, i al Capítol VI d’inversions no hi ha res, en comparació a l’any passat 
que hi havia 5.380 dels desfibril·ladors. Per tant, en total la reducció en Sanitat és del 7,96 %. 
En relació a Ensenyament, explica que pel que fa a Centres Docents, hi ha una aportació de 
175.327 € pel Pau Casals, on assisteixen 428 alumnes, per tant l’aportació per alumne és de 
409,64 € ; a Font de l’Urpina l’aportació és de 122.141 € amb 374 alumnes, i una aportació per 
alumne de 326,58 € ; a l’Escola Bressol el Cuc, s’aporten 336.876€ per 50 alumnes; a  l’Escola 
Bressol el Xic s’aporten 274.000 amb 40 alumnes; a l’Escola de Música l’aportació és de 
210.618 € amb 186 alumnes i una aportació per alumne de 628,91 €. 
Segueix dient que l’aportació de les famílies a les escoles bressol i a l’Escola de Música és de 
333.975 €, l’aportació de la Diputació a les escoles bressol és de 78.750 € i l’aportació de 
l’ajuntament als centres docents 726.248 €. 
El total de costos és doncs d’1.118.974,22 €. Afegeix que aquest any continuen apostant per la 
subvenció dels llibres de text i material didàctic i informàtic amb 41.000 €, als casals d’estiu 
18.200 €, les vetlladores de les escoles de primària 36.000 €, el premi pel treball de recerca de 
l’institut 800 € i es redueix en un 2,10 % respecte l’any passat, bàsicament per les inversions 
que es van fer l’any passat a Xarxa, el PAU , la reducció de la neteja de l’Escola Bressol El Xic, 
i la compra d’una fotocopiadora per l’Escola Bressol el Cuc. Per acabar diu que el total de l’àrea 
d’ensenyament és d’1.196.900 €. 
 
Intervé el Sr. Alburquerque qui explica que, pel que fa a Biblioteca, el Capítol I queda igual, al 
Capítol II hi ha un increment del 8% que ve donat per temes de subministrament i material 
necessari pel servei, el total doncs és de 102.433 €. 
Pel que fa a Cultura el decrement és del 36,67 % donat en gran part per les subvencions de 
Xarxa, tant pel Casal com per la Fàbrica i per l’ajustament del 10% d’activitats a nivell lineal, 
l’aportació total és de 177.204 €. 
En relació a Comunicació, al Capítol II queden 49.958 € doncs es traspassen  diners al Capítol 
IV, per a les transferències a entitats i al Capítol IV en queden 23.663 €. 
 
Intervé el Sr. Llorens qui explica que aquests 23.663 € son de Participació Ciutadana, i que tot i 
que aparentment sembla que s’incrementa la dotació, no és així. Explica que aquest any es 
posen 26.663 € en front els 23.040 € de l’any passat, però que la subvenció que rebran les 
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entitats és la mateixa, la diferència ve donada perquè s’han inclòs  les assegurances de dret 
civil per al desplegament d’activitats vinculades a les associacions, que estaven incloses a un 
altre capítol. Afegeix que enguany si alguna entitat no fa sol·licitud de subvenció el que es faran 
serà estalviar-se l’assegurança. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que pel que fa a Esports, les despeses de personal es 
queden igual, les de bens corrents i serveis baixen 106.824 € , que és la diferència de la 
inversió que es va fer l’any passat amb la que es farà enguany, i les transferències corrents es 
queden igual 13.504 €. 
En relació a Transports, les despeses de personal queden igual 9.500 €, la de bens corrents 
també queda igual 122.967 € i el capítol d’inversions baixa 1.100 € que l’any passat es van 
destinar a una marquesina. 
Respecte als òrgans de govern, les retribucions dels càrrecs queden igual, altres 
remuneracions també queden igual, la seguretat Social també, les despeses de bens corrents 
baixen 1.700 € i les despeses de representació i transferències corrents queden igual. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, en relació a Esports, vol fer una correcció sobre el que ha comentat el 
Sr. Serna, i diu que  la diferència dels 106.824 € és degut al contracte de NX que correspon al 
Capítol II i no és ben bé de la inversió com ha dit el Sr. Serna. 
 
El Sr. Alcalde segueix la seva intervenció explicant que pel que fa a Administració General, que 
son els edificis en sí, desapareixen les inversions i en despeses corrents hi ha uns ajustaments, 
no s’ha tocat res de subministraments, pel que fa a Política Fiscal i Hisenda queda igual. 
 
El total del pressupost és de 7.846.700 €, i diu que també els han passat l’evolució del 
pressupost des de l’any 84. 
 
 
La Sra. Ríos demana la paraula, i diu que al 2014, l’empresa NX ja no estava pressupostada, 
només es va pressupostar el mes de gener. 
 
El Sr. Alcalde respon que potser ell estigui confós. 
 
El Sr. Secretari explica que a les previsions inicials NX continuava com estava, per tant estava 
al Capítol II. 
 
La Sra. Ríos diu que  es va preveure només el mes de contractació i , a part , el personal. 
 
El Sr. Alcalde explica que hi ha altres partides que han baixat, dels 106.824 €, 61.500 € 
corresponen a NX, altres subministraments baixen 3.200 €, les obres de Xarxa també 
disminueixen. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que tota l’explicació del pressupost es pot resumir amb la 
disminució d’1.000.000 €. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que son 700.000 €. 
 
El Sr. Méndez segueix la seva intervenció dient que el que s’ha intentat és adaptar el 
pressupost als ingressos que es tindran de l’abocador, tema del que n’haurien de parlar, de 
cara a les properes eleccions i sobretot de cara a la propera legislatura, doncs per una banda 
es mantenen les despeses però per l’altra no es produeix cap mena d’inversió. Afegeix que al 
Partit Popular de Vacarisses aquest pressupost li sembla bé en general, encara que algunes 
partides les haguessin augmentat i d’altres les haguessin disminuït una mica, però els agrada 
que no es gasti més del que no es té, els agrada no endeutar-se, però lamentablement no 
votaran a favor sinó que s’abstindran. Explica que l’any passat van votar-hi en contra perquè 
s’havien compromès amb els veïns en fer una sèrie de millores a les urbanitzacions, entre elles 
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les biondes de la zona de Fonts de Torreblanca amb el carrer Sant Pere que s’estan fent ara 
però no del tot, igual que altres millores que han anat demanant durant aquest darrer any per 
les urbanitzacions i pràcticament s’han anat fent totes, però no del tot.  
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui, igual que ha fet aquests tres anys, diu que ells no 
s’aixecaran del Ple com va fer UIPV, sinó que es quedaran a debatre aquests comptes que 
presenten. Adreçant-se la Sr. Alcalde li diu que ell , al 2011 no hi era,  però que va dir als seus 
companys de partit el que havien de dir, que si hi havia un forat de 2.000.000 €, que hi havia un 
pressupost que es sustentava sobre els ingressos de l’abocador però que no estaven signats...i 
ara l’equip de govern durant els últims quatre anys ha fet exactament el mateix, per tant 
almenys haurien d’excusar-se, doncs com diu el Sr. Alcalde “no tot s’hi val”, però pels altres...... 
Segueix dient que es tracta d’uns pressupostos en davallada, amb gaire bé 700.000 € menys 
d’ingressos, i que creuen que durant aquesta legislatura ja s’haurien d’haver començat a fer 
gestos preveient aquesta patacada i preveient la patacada de l’any que ve,  i en canvi no han 
fet res, només han governat de cara a la galeria, il·luminant la Torrota, canviant les plaques 
dels carrers, fent aparcament per algunes persones...Afegeix que,  com ha dit el regidor del 
Partit Popular, s’hauria d’haver fet un debat, ja fa dies, no ara de cara a les eleccions i potser 
entre tots podrien sortir-se’n. Li demana al Sr. Alcalde que , si l’any que ve govern,  com pensa 
fer les obres del Ventaiol i el camp de gespa, doncs si aquest any no hi ha inversions l’any que 
ve encara n’hi haurà menys. 
Segueix dient que es tracta d’un pressupost per mantenir el lloc de feina d’algun d’ells i prou, 
doncs no afronten la realitat, ni ara ,ni en aquests quatre anys, i a més el Sr. Alcalde segueix 
cobrant el mateix i la resta de regidors igual, el que va en prejudici d’ells mateixos , doncs de 
les poques coses que no baixen son els òrgans de govern, quan haurien de donar exemple 
encara que fos per mig any. Explica que l’alcalde cobra el mateix que cinc professors de 
l’Escola de Música o tres Educadores de l’Escola Bressol. 
Per altra banda diu que adjudiquen 825 € a la Federació de Veïns, i no sap què han fet durant 
els últims quatre anys per tenir aquests ingressos, a les entitats veïnals tampoc se’ls redueix 
Per tant , no és cert que només s’hagi mantingut l’aportació a Serveis Socials i Borsa de 
Treball, sinó que hi ha moltes altres petites coses força significatives. 
 
Per acabar diu que creuen que s’hauria d’haver posat més diners per Promoció Econòmica, fer 
polítiques encaminades,  no només a pal·liar els problemes, sinó a resoldre’s, perquè Serveis 
Socials està molt bé, però segueix dient el mateix ,l’únic que es fa es pal·liar els problemes i no 
resoldre’ls ni detectar-los abans. Tampoc es fa res ni s’inverteix res en temes de Medi Ambient, 
turístics. Per Turisme hi ha 6.000 €, quan hi ha municipis que gràcies al turisme estan passant 
aquesta crisi d’una altra manera. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que no creu que sigui un bon 
gestor, sinó que s’ha trobat amb uns ingressos que li han permès ser-ho i ara es comença a 
veure que no ho és ni té imaginació, doncs les coses ja van malament. 
Adreçant-se a la regidora de Serveis Socials li demana quin percentatge correspon a Serveis 
Socials respecte el total, doncs es tracta de la regidoria més important i ella fa una explicació 
en 20 segons. Diu que si no ho ha entès malament el foment de l’ocupació baixa 52.000 € i la 
partida d’esports baixa un 30 % amb el tema del pavelló , que no se sap si és viable o no, la 
previsió del camp de gespa...És per tot això que diu que hi votaran en contra. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui vol demanar disculpes a l’audiència per l’incident de la 
microfonia i explica que el ple passat ja van demanar de manera dissuasòria que s’ampliï la 
megafonia, però ja han vist que no en fan cas, i ara encara tenen un micròfon menys, per tant 
pel proper Ple, que serà l’últim de la legislatura ,ho demanaran de manera oficial amb una 
moció. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde diu que des de Convergència creuen que ha arribat tard a reduir les 
despeses, dona la raó als regidors d’Esquerra i del Partit Popular, doncs aquests 674.300 € de 
menys ingrés d’aquest any s’han repartit d’un manera eficient o no, en controlar unes despeses 
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que no saben si son importants, però el que no saben és quins ingressos de menys es tindran 
l’any que ve, que fins i tot poden ser del doble. Demana què es farà  amb els ciutadans del 
Ventaiol amb els que s’ha parlat d’intentar urbanitzar, quan deixin de rebre la quantitat 
d’ingressos que estaven acostumats a rebre. Per altra banda diu que no ha pujat res, però al 
principi de la seva legislatura va augmentar els béns immobles, l’impost sobre vehicles, les 
escombraries.... Per la regidoria de Serveis Socials  de 164.000 €, 130.000 € dels quals han 
anat directament  a les famílies, però totalment insuficients, no son tan sols 93 famílies, sinó 
moltes més les que estan patint i se’ls hauria d’ajudar d’una manera més excelsa. Pel que fa a 
Turisme, diu que és una manera de realitzar un producte per ajudar a les deficiències i 
mancances que pot tenir un municipi, es per això que al proper Ple presentaran un seguit de 
mocions per a que els propers en governar prenguin nota del que s’ha de fer per dinamitzar la 
maquinària d’un municipi, tenint la natura ,les fonts i cases de pedra seca tan impressionants 
que tenim. Explica que el govern anterior va començar a delimitar corriols, camins i a donar 
informació per atreure la gent al municipi, i és el que s’ha de fer, intentar que es quedin el 
màxim de temps possible per a que poc a poc s’obrin començos, encara que siguin de cap de 
setmana, però que aportin riquesa i contractin persones que puguin treballar. Comenta que al 
proper Ple presentaran mocions amb aquesta finalitat, que les han estat treballant juntament 
amb la Diputació. Per acabar diu que s’abstenen. 
 
 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que son a punt de sotmetre a votació els darrers 
pressupostos de la legislatura, uns pressupostos en els que no han tingut gaire marge de 
negociació, doncs el seu grup va presentar unes propostes de les que no n’han obtingut 
resposta i és per això que vol llegir-les per a que en quedi constància.  
En primer lloc van presentar una proposta relacionada amb les escoles bressol, doncs el preu 
actual no és assumible per la majoria de les famílies de la classe treballadora, el que ha fet que 
moltes d’elles hagin renunciat a dur els seus fills a les escoles bressol per no poder fer front a 
la despesa que representa i a més també s’ha constatat una disminució important de nens i 
nenes usuaris de menjador degut al preu. Explica que el Partit Socialista de Vacarisses 
considera una prioritat que els nens i nenes puguin assistir a l’escola bressol i tinguin accés a 
l’educació, a més creuen que cal amortitzar les dues escoles bressol amb el màxim 
d’assistència i ocupació, i per tot això proposen que es rebaixi la taxa de les dues escoles 
bressol a nivell del 2011 i que deixi de cobrar-se el monitoratge de menjador ja que es realitzat 
per les mateixes mestres de les escoles dins del seu horari laboral.  
En segon lloc, explica que van presentar una proposta referent al transport públic, doncs han 
detectat que l’abonament de la T-10 per estudiants és més elevat que l’abonament per a la 
gent gran, i entenen que els estudiants son un col·lectiu que necessàriament s’ha de desplaçar 
per acudir als centres d’ensenyament. Per altra banda la darrera decisió de la Generalitat de 
suprimir el transport escolar ha fet que moltes famílies es vegin obligades a pagar un servei 
que anteriorment suposava un cost econòmic gairebé simbòlic, per això demanen que 
s’equipari el preu dels estudiants amb el de la gent gran.  
Per últim, varen presentar una proposta referent als enllumenats, doncs hi ha urbanitzacions 
molt antigues com és el cas de Torreblanca I, en les que les instal·lacions d’enllumenat públic 
estan obsoletes i en pèssimes condicions de funcionament, per tant cal començar a fer 
inversions que les dignifiquin i per aquesta raó demanen que es destini una partida en el capítol 
d’inversions per començar a treballar en la millora d’aquests enllumenats tan antics. 
Segueix dient que aquestes son les tres propostes que han presentat i que no han obtingut 
resposta i en canvi ara veuen que presenten uns pressupostos molt ben presentats, a tot color, 
el que contradiu aquest esperit de reduir despeses, a més veuen la reducció del pressupost 
degut a la baixa dels ingressos de Tratesa, que per compensar-la han decidit retallar un 10 % 
de les despeses generals i no fer inversions. Afegeix que es tracta de la seva decisió política, 
però acaben de fer una darrera modificació de crèdits precisament per partides d’aquest mateix 
grup, i és la tercera en poc temps, el que és, si més no contradictori. Per tant el veritable debat, 
com han dit els regidors d’Esquerra i del Partit Popular, als quals neguen la participació i la 
deixen per la campanya electoral, és com es finançarà l’ajuntament quan no hi hagi els 
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ingressos de l’abocador, com es gestionaran totes les infraestructures sobredimensionades que 
en època de bonança es van fer sense tenir en compte el cost de manteniment que 
comportarien posteriorment. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li pregunta si pujaran els impostos per compensar aquesta baixa 
d’ingressos en el cas que continuïn governant. 
Per acabar diu que no poden votar favorablement aquests impostos, hi votaran en contra, a 
banda de que no hagin tingut en compte les seves propostes, no poden donar suport a la 
retribució de l’alcalde quan no s’ha dignat ni a baixar-se-la quan la llei ho ha demanat. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que sembla que molta gent no s’ha mirat els 
pressupostos. Adreçant-se al Sr. Reollo li diu que el primer que hauria de fer és donar gràcies a 
l’ajuntament per no haver tancat cap servei ni activitat tot i la mancança d’ingressos del govern 
de la Generalitat, no s’han apujat taxes, s’han mantingut els centres docents ... 
Segueix dient que els majors ingressos d’aquest ajuntament es van donar durant l’època del 
tripartit igual que el major endeutament. Adreçant-se al Sr. Masana diu que li preocupa molt 
l’enllumenat de la Torrota, quan fa 4 anys enrere no li preocupava res Hisenda ni els diners que 
es gastaven. També els critiquen que facin les fotocòpies en color, quan ells es van gastar 
molts diners en actes. Afegeix que durant el seu govern tot i tenir menys ingressos han reduït 
un 40 % l’endeutament de l’ajuntament, prestant serveis com les escoles bressol, escoles 
públiques... tampoc hi ha hagut Pla d’Obres i Serveis, quan anteriorment n’hi havia hagut 
d’importantíssims. 
Segueix dient que al 2016 es podran aprovar els pressupostos perfectament sense pujar 
impostos, però ara no és el moment d’ensenyar-los com fer-ho, el que han de fer és analitzar 
els pressupostos i no preocupar-se pel sou de l’alcalde, despeses de representació, fal·làcies... 
Recorda que quan va entrar a governar i va veure com estava tot és va posar nerviós i enlloc 
de tornar el deute haurien pogut endeutar-se més, pensant “qui vingui ja pagarà”, però no han 
volgut fer les coses així, han fet un pressupost mantenint el mateix personal de les escoles 
bressol, doncs tot i la important baixada d’ingressos d’altres administracions i de nens es poden 
mantenir. Adreçant-se al Sr. Reollo li diu que si va pujar l’IBI el 10 % va ser perquè l’Estat els 
va obligar i l’any següent va baixar. 
Segueix dient que no és normal que ara vulguin discutir per unes fotocòpies en color, o perquè 
s’ha il·luminat la Torrota, diu que ells estan contents dels pressupostos doncs tot i la baixada de 
gairebé 700.000 € es presten tots els serveis, i el 2016 també es podrà passar amb aquests 
ingressos i en un futur ja es veurà, tot pot donar moltes voltes, per exemple si al CTR 
comencen a entrar les tones que estaven previstes. 
Adreçant-se a les regidores del Partit Socialista els diu que l’enllumenat de Torreblanca 
s’arreglarà amb la modificació pressupostaria que han aprovat en el punt anterior. 
 
Intervé el Sr. Gibert per donar resposta a les peticions referents a l’àrea d’ensenyament. En 
relació a la quota de l’escola bressol explica que quan van entrar a governar era de 98 €, 
després d’una baixada del govern tripartit, però es van veure obligats a retocar i actualitzar 
degut a les retallades de la Generalitat. Segueix dient que durant aquesta legislatura han 
aprovat un sistema de tarifació social per afavorir que les famílies sense recursos tinguessin 
l’oportunitat de dur els seus fills a l’escola bressol, doncs la tarifació social consisteix en fer 
unes tarifes en funció de la renta per càpita de les famílies. Explica que el promig del cost d’una 
plaça de l’escola bressol és e 6.788 €, dels quals l’ajuntament n’aporta 311.000 €, la Diputació 
78.750 € i les famílies 220.000 € amb les quotes actuals, però es troben que la RSAL regula a 
l’article 1.10 les competències delegades i estableix que l’estat i les comunitats Autònomes en 
exercici de les seves respectives competències podran delegar en els municipis l’exercici de les 
seves competències, entre elles les escoles bressol, si bé la delegació ha de millorar l’eficiència 
de la gestió pública i contribuir a eliminar duplicitats administratives si concorda amb la 
legislació d’estabilitat pressupostaria i ha de poder demostrar que té una bona sostenibilitat 
financera, el que vol dir amb això és que no poden abaixar, només mantenir. Comenta que 
durant l’anterior govern disposaven de 1.800€ de subvenció, i es va passar a uns possibles 875 
€ que no es van arribar a donar i ara estan a 0, la Generalitat no dona res. Diu que fent una 
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comparativa dels preus de les escoles bressol d’alguns municipis surt un promig de 168 €, en 
poblacions com Martorell, Abrera, Sant Feliu, Terrassa, Olesa.... i Vacarisses està a 160 €, just 
al promig. 
Segueix dient que, com ja saben , la seva filosofia en moments complicats com els que viuen 
és optar per formules que ajudin a les famílies que tenen necessitats, ho fan amb la majoria 
d’ajuts socials       i no estan per fer ajuts lineals ni universals com va fer l’anterior equip de 
govern, doncs creuen que no és el moment de fer aquestes polítiques. 
Pel que fa al cost del monitoratge del tiquet de menjador explica que, ja en van parlar en el seu 
moment però els recorda que el preu del tiquet és de 7, 29 € dels quals 2,51 corresponen al 
menjar i 4,78 al servei de monitoratge de 12:00 a 15:00 hores, i segons uns estudi que han fet 
des de la regidoria el cost real tenint en compte totes les despeses és de 9,80 € més els 2,51 
de l’àpat, per tant el preu total és de 12,31 € , i és l’ajuntament qui paga aquesta diferència, 
doncs ara aquest servei el presten les educadores de l’escola bressol i així han aconseguit 
millorar el servei i la qualitat, doncs no és el mateix tenir un monitor a tenir la mateixa 
educadora que té el nen de 9 a 5. Afegeix que també hi ha les beques de menjador amb diners 
que els arriben de Diputació i que també funcionen amb una tarifació social en funció de la 
renta, a més diu que entenen que si hi hagués molta necessitat hi hauria molta demanda i a dia 
d’avui tenen 7 famílies de les 43 usuàries del servei i l’any passat en tenien 9 de 50, per tant si 
tanta necessitat hi hagués hi hauria més famílies que en demanarien. 
Per altra banda diu que amb aquest plantejament que els fan, podrien seguir amb el pavelló i 
no cobrar activitats dirigides, a l’escola de música tampoc, perquè també hi treballa personal 
propi, i el que està clar és que els serveis s’han de pagar, i com ja ha dit ells son molt sensibles 
a situacions socioeconòmiques d’algunes famílies i per això aposten per les bonificacions en 
tots els àmbits educatius . 
Per acabar, adreçant-se a les regidores del Partit Socialista els diu que la seva proposta és 
totalment populista, no ajustada a la realitat, inassolible a curt termini i gairebé irresponsable. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui en referència a l’esmen que ha fet el regidor d’Esquerra 
Republicana a una entitat de l’àmbit territorial de la qual ha esmentat una quantitat molt 
modesta que figura en el pressupost, explica que les bases estableixen un termini per la 
justificació de les despeses de les entitats i en concret aquesta entitat, de moment, no ha 
justificat res per tant aquests diners quedaran a les arques municipals i per tant no s’haurà 
malbaratat res. Per altra banda, en relació al que s’ha comentat sobre que l’ajuntament no ha 
fet una aposta seriosa sobre el turisme, diu que el 12 de gener es va aprovar el Pla Especial i 
Catàleg de Masies i Edificacions en sòl no urbanitzable, i aquesta setmana s’ha publicat la 
notícia a la web i encara no existeix el text perquè s’està pendent de que s’incorporin les 
precisions del text refós que s’han d’incorporar, però en qualsevol cas recorda que això 
possibilita que moltes de les masies del municipi tinguin usos ben determinats, el de 
restauració, turisme rural, hotel i divisió horitzontal d’apartaments, el que pot ser un primer pas 
per obrir-nos al turisme i al mateix temps evitar que les masies acabin enderrocades, apunta 
que aquesta feina es va iniciar durant la legislatura passada, ells ho han seguit impulsant i avui 
en dia és una realitat. 
 
 
Intervé el Sr. Méndez, qui diu que escoltant-los li ha vingut al cap una cita d’en Woddy Allen 
que venia a dir que li interessava el futur perquè havia de viure-hi la resta de la seva vida, i 
realment això és així. Per tant diu que no poden dependre del CTR de cara al futur i és una de 
les coses de les que han d’aprendre’n per tot el que ha passat. Diu que amb la millora que s’ha 
d’anar produint a les administracions, es suposa que l’ajuntament podrà invertir menys diners 
en temes com les escoles bressol i l’escola de música, per tant això anirà millorant encara que 
sigui pel pas del temps. Pel que fa al turisme hi ha varies línies que es podrien dur a terme, 
algunes s’han comentat i d’altres, quan arribi el moment, ja les farà saber, doncs creuen que 
una sèrie de combinació de temes pot fer que, de cara al futur ,es pugui suplir els diners que 
fins ara s’ingressaven per part de l’abocador. 
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Pren la paraula el Sr. Masana, qui adreçant-se al Sr. Alcalde diu que a vegades li venen ganes 
de donar-li les gràcies i de demanar-li perdó per pensar diferent i dir-li que ell és el millor, però 
està clar que son de partits polítics diferents i durant l’anterior legislatura UIPV no va votar mai 
cap pressupost a favor, per tant no acaba d’entendre que s’enfadi perquè hi ha algú que no 
pensa com ell. Com ja ha dit altres vegades si ell hagués estat l’alcalde Vacarisses seria 
totalment diferent, però ells l’han fet a la seva manera, potenciant el creixement, l’urbanisme, la 
descohesió social... i en canvi ells haguessin potenciat altres àmbits i tot això que ells no van 
fer aleshores ja s’ho estan trobant. Afegeix que com ha dit el regidor del Partit Popular, el Partit 
Socialista, l’alcalde encara segueix pensant en l’abocador i en si entren mes tones, quan hauria 
de fer un pas més enllà i debatre el problema de fons que està venint. Segueix dient que ell 
entén que tinguin 700.000 € menys, però no es queixa d’això, i que quan parlen de la 
Generalitat haurien de fer el salt doncs la Generalitat no pot pagar perquè hi ha algú altre que 
no paga, curiosament l’estat té diners perquè els seus tributs els paga al dia. 
 
Pel que fa al debat de les escoles bressol, pensa que el preu de les escoles bressol és per 
salvar-les, des d’Esquerra s’aposta per mantenir les dues escoles bressol obertes i suposa que 
la resta de partits igual,  per tant aquests números…. que de 40 només 9 ho van demanar… 
s’explica perquè els altres 40 no ho poden ni pagar, hi ha gent que no es planteja portar al nen 
o nena a l’escola bressol perquè no poden ni pagar-la. Diu que la manera de salvar les escoles 
bressol és reduir preus i intentar que hi vagin 100 nens enlloc de 40, doncs si miren altres 
municipis veuran que tenen més opcions,  com anar-hi només 2 o 3 dies , el que fa que més 
gent pugui portar-hi els nens. Pel que fa al personal, els recorda que en campanya electoral 
UIPV anava dient que s’havien incrementat tant els treballadors, degut a una escola de música 
que ells van votar, una biblioteca que ells van fer i una escola bressol que van projectar, per 
tant ara Esquerra podria dir que actualment  hi ha 10 treballadors més que quan van entrar ells, 
el que seria una mentida i per tant no ho faran.  
 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que s’està mirant l’ordinador quan en una altra ocasió a ell li va 
prohibir fer servir el mòbil. 
 
El Sr. Alcalde respon que s’està mirant l’ordinador per comprovar que durant els 4 anys del 
tripartit va haver-hi els majors ingressos que hi ha hagut mai a l’ajuntament. 
 
El Sr. Masana diu que ells van reduir el pressupost un 20%, i molts d’aquests ingressos que 
van arribar aquells 4 anys a l’ajuntament eren via subvenció, per tant no és el mateix. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi havia ingressos per llicències d’obres per un total de 900.000 €, quan 
hi havia les llicències d’obres pel CTR, i en canvi ara estan a 35.000 €. Afegeix que podria 
mirar enrere i aportar les despeses que va fer el tripartit, per exemple, el dia de la pressa de 
possessió del càrrec, en que fins i tot hi havia orquestra. 
 
El Sr. Masana segueix amb la seva intervenció i diu que els que sempre miren enrere son 
UIPV,  que quan els interessa parlen del 2005 o 2007 i quan convé estiren els gràfics i juguen 
amb ells, doncs els gràfics no son mai neutres,  hi ha una càrrega darrera.  
 
El Sr. Alcalde respon que fan servir les dades que tenen, doncs ell te dades del pressupost des 
de l’any 1981 i pot fer-les servir. 
 
El Sr. Masana respon que es tracta de dades que poden tractar-se de moltes maneres. 
Segueix dient que insisteix amb el tema de personal perquè van basar la seva campanya 
electoral en això i ara mantenen el mateix personal, que li sembla bé. Igual que amb el tema de 
l’abocador que no estava signat i ara fan el mateix, que si van pujar els impostos, que és cert, 
sinó com quadraria ara aquest pressupost sense aquella pujada d’impostos, retallant 
probablement de Serveis Socials ?. 
Per altra banda diu que si li agrada la il·luminació de la Torrota, li sembla perfecta, però a ell 
particularment li sembla sobrera, doncs no està bé il·luminar el cel, i li recomana que llegeixi 
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una associació que es diu “ Cel fosc”,  i a més ho venen com un estalvi, quan es tracta d’una 
inversió. 
Per acabar diu que pel que fa al turisme aproven el Catàleg de Masies a 12 de gener de 2015, 
4 mesos abans de les eleccions, i això no és apostar pel turisme. Diu que igual que el senyor 
Reollo creu que el turisme és una bona sortida pel municipi i de fet ells van començar a 
treballar-hi amb el Mapa del Patrimoni, vials, barraques de vinya, però ara ho han deixat 
aplanat i qui vingui haurà de tornar a començar de zero, doncs amb 6.000 € per Turisme poca 
cosa es podrà fer. Segueix dient que el tema de les masies està molt ben fet, però es tracta 
d’una cosa a molt llarg termini. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que ells no en tenen la culpa de que les tramitacions de 
planejament durin tant, doncs van agafar el Catàleg de Masies només entrar, quan l’anterior 
govern no l’havia ni aprovat, però s’ha tirat endavant en funció de les comissions d’urbanisme. 
 
El Sr. Masana l’interromp per dir que no l’entén mai, doncs el que ell ha dit és que això està 
ben fet.  
 
El Sr. Alcalde diu que la casa del Castellet ja s’està arreglant per fer turisme rural. 
Pel que fa al personal diu que ell sempre s’havia queixat de la funcionarització del personal, i 
també diu que ha entrat gent a dit, que  en aquests quatre anys ha entrat gent a dit 
 
El Sr. Masana li demana que denunciï aquest fet. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que és molt greu el que està dient. 
 
El Sr. Masana diu que ell podria explicar que en anteriors legislatures hi havia fins i tot gent 
sense assegurar i també treballaven a l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde, adreçant-se al Sr. Masana diu que el que no pot fer és agafar afirmacions que es 
diuen al carrer de les que ell no en té constància. 
 
 
Demana la paraula el Sr. Gibert per respondre al Sr. Masana en relació a les beques del 
menjador, aclareix que quan ell ha dit 50, es referia a usuaris de l’escola bressol, o sigui que 
dinen a l’escola i d’aquests només han demanat la subvenció 9. 
 
El Sr. Masana li respon que els altres no poden ni pagar-ho, doncs hi ha gent que ja no porta  
el nen a l’escola bressol ni al menjador perquè no poden pagar-ho. 
 
El Sr. Gibert diu que això és mentida, doncs amb la tarifació social, les famílies amb pocs 
recursos que tenen una renda de fins a 4.000 € pagarien 32 €, quan ells en proposen 98 €. 
Segueix dient que és cert que a les escoles bressol cada vegada hi ha menys nens ,però el que 
passa és que han passat de 120 naixements a 59, per tant es degut a que amb la meitat de 
naixements i la crisi econòmica  fa que moltes famílies es quedin el nen a casa perquè no 
treballen cap dels dos. L’escola Font de l’Upina està amb una línia degut al decrement de 
naixements,  i d’això no en té la culpa l’ajuntament. 
  
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui ,adreçant-se al Sr. Alcalde, li diu que és normal que en una 
sessió de pressupostos l’oposició no es presenti amb panderetes i confeti, sinó que el faci suar 
en proporció al seu sou. Explica que els pressupostos son una opinió objectiva d’un equip de 
govern, millor o pitjor, i l’oposició ho està respectant i únicament estan donant la seva opinió.  
Adreçant-se al Sr. Masana li dona les gràcies, i al Sr. Gibert li diu que ja està fart de que durant 
tota la legislatura digui que Convergència els té endeutats perquè no els paguen, i li agradaria 
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saber a qui vota a les eleccions autonòmiques, doncs a ell li sembla que vota a Convergència i 
per tant això és hipocresia. 
 
El Sr. Gibert li respon que el vot és secret i personal, però que de totes maneres s’equivoca. 
 
Torna prendre la paraula el Sr. Reollo i li demana al Sr. Gibert que deixi de votar a 
Convergència i de ser hipòcrita.  
Per altra banda vol avançar una de les mocions que presentarà al proper ple, es tracta de la 
creació d’una oficina d’informació i turisme als baixos de l’ajuntament. Explica que estan parlant 
amb la Diputació perquè a l’ajuntament li costi el menys possible i facin els p.d.f i fulletons per 
repartir ,i a més crear un lloc de treball. Segueix dient que temes com flora, fauna, història, 
masies, cabanes de pedra seca, fonts, monuments, coves, rutes en btt, rutes pedestres, per 
córrer, per visitar com la del Mimó, l’Obac, Sant Salvador de les Espases... igual que un mercat 
tradicional cada quinze dies, se’n poden fer moltes de coses, però el govern actual té una 
manca d’idees que queden reflectides als pressupostos. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui respon que el vot de cadascú és privat, i que ara a les 
properes eleccions autonòmiques ja es veurà si hi ha canvi o no, però ara discuteixen els 
pressupostos. 
 
 
Intervé el Sr. Reollo qui diu que no pot entendre que destinin només 6.000 € al turisme, quan 
als pobles de costa es maten per tenir un carrer central ple de botigues perquè la gent es gasti 
els diners. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’ha intentat fer el mercat. 
 
El Sr. Reollo torna a interrompre al Sr. Alcalde i aquest dona la finalitzada la seva resposta. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui, adreçant-se al Sr. Alcalde, li demana que deixi de faltar a la 
veritat en relació a la situació econòmica de l’ajuntament de l’any 2011, doncs torna a recordar 
que un mes abans de tancar l’exercici, van publicar a la web d’UIPV que es tancaria amb un 
gran dèficit i no va ser així, sinó que es va tancar amb superàvit. Per altra banda, pel que fa a 
l’endeutament ,evidentment que va ser a l’època del tripartit, degut a les obres d’urbanització 
que es van fer a Vacarisses, conscients de que el deute es podria tornar com efectivament 
s’està fent. Comenta que ara hi ha un 44 % de reducció de l’endeutament, però és perquè toca 
tornar aquests préstecs i l’ajuntament té la capacitat per fer-ho, a més amb percentatge d’ 
endeutament molt per sota del màxim permès per a llei. 
Pel que fa a les escoles bressol és un tema de prioritats polítiques, ells creuen que s’han 
d’optimitzar les escoles bressol i apostar perquè no es tanqui cap de les dues, fent que els 
pares hi puguin dur els nens, el que passa per reduir la quota. Torna a dir que es tracta de 
prioritats, doncs UIPV no va tenir cap problema en gastar-se 100.000 € en comprar un terreny 
per unes vivendes que no saben ni quan es faran, 20.000 en l’il·luminació de la Torrota, l’excés 
de la retribució de l’alcalde... 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que si el país està com està no és pel Sr. Mas, sinó pels vuit anys 
de tripartit anteriors, per l’endeutament d’aquells anys igual que a Vacarisses, que en èpoques 
de majors ingressos hi ha hagut els majors endeutaments. Explica que ara mateix ells han 
deixat de fer coses per fer-ne d’altres, com les obres de La Coma, per no anar a parar a 
l’endeutament i fer política de “ja pagaran els que vinguin”, com es van trobar ells amb les 
obres de Torreblanca II. Afegeix tot el que es deu a la Generalitat a Vacarisses, el CTR, 
l’institut, l’escola...en canvi quan va entrar el tripartit  no és devia res, hi havia 600.000€ a caixa 
sense consignar. 
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Segueix dient que ara es troba que ha de defensar la gestió de les obres de Torreblanca II per 
molt que li pesi,  doncs sinó l’ajuntament hauria de pagar 2.500.000€. 
Per acabar diu que ells no havien vist mai els números tal com els presenten ara, doncs durant 
el tripartit això no és feia. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el resultat següent: 
 
 

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

A FAVOR     X X 

EN CONTRA   X X   

ABSTENCIONS X X     
 
 
 
 
1.7.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D’APROV ACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GES TIÓ DE RESIDUS 
DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 

 
Vist que a finals de l’any 2000 s’inicia el procediment per aprovar i constituir el Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental, amb l’aprovació dels seus estatuts, ja que es 
considerava necessari la creació d’un Consorci format pel Consell Comarcal del Vallès 
Occidental i municipis de la comarca que tingués per finalitat la creació, gestió i prestació, de 
forma unificada, dels serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus, a més de 
gestionar mitjançant delegació expressa dels seus membres, totes aquelles activitats i serveis 
vinculats amb el seu objecte i finalitats. 

El procés culminà en la constitució del Consorci el 13 de novembre de 2001 i la seva 
subsegüent inscripció en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya, si bé altres ajuntaments 
s’incorporaren amb posterioritat. 

Vistes les determinacions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), es fa necessari l’adaptació dels Estatuts del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental a les seves prescripcions. Atenent 
que els serveis que presta el Consorci s’emmarquen dintre de les competències pròpies dels 
municipis i com a servei mínim establert per a municipis de més de 5.000 habitants en l’apartat 
2.b) de l’article 26 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció 
donada per la LRSAL. 

Vista la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa que afecta particularment els aspectes relacionats amb la dissolució dels 
consorcis.   

Vist que al mateix temps aquesta proposta incorpora a més de les necessàries adaptacions 
legals, els canvis sobrevinguts durant tot aquest temps de funcionament del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental. 

Vist que l’actual article 24 dels Estatuts del Consorci, preveu que en el cas de modificacions, es 
requerirà l’acord previ del Consell Plenari del Consorci ratificat pels òrgans components dels 
ens consorciats i es subjectarà a les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

Vist que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació en virtut de l’article 
52 apartat 2.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya. Essent necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en virtut del que disposa l’article 114 
apartat 3.d). 



 23 

Vist el que disposa l’article 269 i següents del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i dels articles 312 i següents del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les 
Corporacions Locals, aprovat per Decret nº 179/1995 de 13 de juny, respecte a la creació de 
consorcis, que és aplicable en les modificacions. 
 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 19 
de gener de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció 
dels següents 

 

A C O R D S 

 

PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Occidental. El text dels Estatuts modificat s'acompanya com 
annex. 

SEGON.-  Delegar al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental per una 
millor coordinació del procediment, la publicació dels acords de l’exposició 
pública, que d’una manera conjunta es realitzarà durant el termini de trenta dies 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la 
Província, i a la web del Consorci. Delegar també al Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Occidental la resolució de les al·legacions, si es presenten, i 
la seva aprovació definitiva Un cop aprovats definitivament els Estatuts es 
procedirà pel Consorci al trasllat dels acords i estatuts modificats a la Direcció 
General d’Administració Local, per a la corresponent inscripció de la modificació 
en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya de conformitat amb l’article 313.5 
del Reglament d’obres, activitats i serveis de les Corporacions Locals. 

TERCER.-  Notificar aquests acords al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental. 

 

 

Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que la Llei de 27 de desembre de 2013 de 
Racionalització i  Sostenibilitat de l’Administració Local fa necessari que els estatuts del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental s’hagin de modificar. Afegeix que la 
Llei afecta particularment als aspectes relacionats amb la dissolució de consorcis i al mateix 
temps aquesta proposta implica incorporar els canvis sobrevinguts durant aquest temps sobre 
el funcionament del Consorci per a la Gestió de Residus. 

Explica que hi ha acord previ del Consell Plenari del Consorci que modifica els seus propis 
estatuts i atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de tots els municipis 
membres del Consorci és necessària la ratificació del Ple, un cop dictaminat favorablement per 
la comissió informativa. 

 

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

 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.8.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADA NA D’APROVACIÓ 
INICIAL DE LES BASES  ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L ’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES 

 
El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència 
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’ article  55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dita Ordenança al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 
de data 29 de maig de 2008. 

 
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la 
convocatòria. En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 179/1995 , de13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals . El procediment a 
seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a 124.2 del  Decret 179/1995. 
 
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses, de l’Àrea de Servei a les Persones i de l’Àrea de Serveis Territorials, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva,  el seu contingut  s’ajusta a l’establert als article 
124.1 124.3 del Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida en sessió ordinària el dia 19 de 
gener de 2015 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent  

A C O R D 
 

PRIMER.-  Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses,  les qual inclouen les clàusules 
particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Servei a 
les Persones i a l’Àrea de Serveis Territorials, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
SEGON.-  Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord 

i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina Web de l’Ajuntament, pel termini de vint 
dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que es presenti cap al·legació o 
reclamació, esdevindran aprovades definitivament amb caràcter automàtic. 

 
TERCER.-  Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de 

l’anunci del BOP. 
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Intervé el Sr. Llorens qui explica que el procediment ordinari de concessió de subvencions és el 
de competència competitiva, les bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions de 
l’Ajuntament de Vacarisses afecten l’àrea de Serveis a les Persones i a l’Àrea de Serveis 
Territorials, i  la comissió informativa de la setmana passada va ser degudament informada 
sobre el tema i es va dictaminar favorablement i és per això que es proposen els acords de la 
proposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que en això estan d’acord, però no amb que es tractin de 
diferent manera unes entitats de les altres, i és per això que s’abstenen, doncs creuen que les 
associacions de veïns haurien de estar incloses. Adreçant-se al Sr. Alcalde li demana si això 
normalment es feia cap al mes de maig. 
 
El Sr. Alcalde respon que s’han avançat perquè cada any arribaven tard, començaven les 
festes i no s’havia aprovat. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui , igual que el regidor d’Esquerra, diu que no hi votaran en contra 
perquè creuen que tot plegat és com ha de ser, però estan en contra de que les entitats veïnals 
tinguin aquest tracte diferencial de la resta, doncs és un greuge cap a les altres, que també 
treballen pel municipi i per tant no té cap lògica, és per tot això que s’abstenen. 
 
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 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS  X X X   
 
 
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC,  PE R LA CREACIÓ D'UNA 

COMISSIÓ PEL REPARTIMENT DELS ESPAIS ELECTORALS ENT RE LES 
DIFERENTS FORMACIONS POLÍTIQUES. 

 
 
De tots és sabut que durant una campanya electoral les diferents formacions polítiques que 
concorren a les eleccions pengen cartells, pancartes etc. per tot el municipi. 
 
En anteriors campanyes, considerem que en determinats espais l'espectacle de veure penjats 
en un mateix lloc diferents cartells de les diferents formacions polítiques dóna una sensació 
gens desitjada i poc gratificant. 
 
Igualment, considerem que no cal enganxar cartells i pancartes per tot el municipi i d'aquesta 
manera també podrem reduir-ne la despesa econòmica i l’impacte ecològic, i limitar a només 
unes zones el fet de penjar la propaganda electoral. 
 
 

A C O R D S 
  
 

PRIMER.-  Crear una comissió, entre les diferents formacions polítiques que concorrin a 
les eleccions municipals. 
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SEGON.-  Que aquesta comissió sigui representada per un membre de cada formació 

política, que concorre a les eleccions municipals. 
 
TERCER.-  Que aquesta comissió determini el repartiment per zones, on cada formació 

política pugui penjar els seus cartells, pancartes, etc. de propaganda electoral. 
 
QUART.-  Que sigui aquesta comissió l'encarregada de determinar quins criteris es 

seguiran per fer el repartiment entre les diferents formacions polítiques. 
 
CINQUÈ.-  Que aquesta comissió sigui creada durant el mes d'abril del 2015. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que aquesta proposta la podien presentar via moció o 
parlant amb els diferents partits, però pensa que s’hauria de fer per no donar l’imatge tan 
lamentable que es va donar a les últimes eleccions municipals enganxant cartells per tot arreu, 
doncs fa brut, no és ecològic , Ifins i tot recorda un pal amb 5 o 6 cartells. Afegeix que el que 
proposen és que es pugui fer una comissió dels diferents partits polítics que concorrin a les 
properes eleccions municipals i es puguin dividir el municipi, o part d’aquest,  com les 
avingudes   i que quedi més endreçat. 
 
Intervé el Sr. Méndez, qui diu que per experiència personal i professional a nivell del municipi 
de Terrassa pot explicar que allà es divideixen les zones principals de la ciutat en tantes parts 
iguals com partits que es presentin a les eleccions i es fa un sorteig per repartir cada zona als 
diferents partits. Afegeix que normalment es fa bé i es respecten els acords presos per la 
comissió. Segueix dient que a Vacarisses hi ha zones que es podrien repartir, com l’avinguda 
Trias Fargas, la carretera d’Olesa, la zona del pont de Can Serra, la zona de les escoles... però 
a la resta del municipi serà complicat. Per acabar diu que hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que també hi estan d’acord i que a més creuen que 
hauria de tractar-se d’una campanya de “low-cost”, almenys per part seva. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui diu que també hi votaran a favor, però vol fer una apreciació, 
que és que a les darreres eleccions municipals ja es va constituir una comissió i a l’hora de la 
veritat no es van respectar els acords. Per exemple, l’empresa que va venir per penjar els 
cartells del Partit Socialista va posar-les on va voler. 
 
La Sra. Sánchez diu que demana disculpes perquè no n’era gens conscient. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que qui reparteix els espais electorals és la Junta Electoral, però 
que no tenen cap problema en crear la comissió i parlar-ne. 
 
El Sr. Martin segueix la seva intervenció dient que el que si volen canviar és el punt tercer on 
diu “ que aquesta comissió determini” posar “ que aquesta comissió proposi”, per no tenir 
problemes legals i que ens ho impugnés la Junta Electoral. 
 
El Sr. Masana diu que hi estan d’acord. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb la esmena amb el vot favorable de tots els partits. 
 

 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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1.10.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC, PE R LA MILLORA DELS 
SERVEIS D'INTERNET I TELEVISIÓ AL MUNICIPI. 

 
 
Atès que al municipi de Vacarisses és molt deficitària la prestació dels serveis d’ample de 
banda d'ADSL i televisió, a causa de les «ombres» dels serveis de telecomunicacions existents 
en algunes zones del terme municipal, que produeix que en la majoria dels habitatges no arribi 
un servei de qualitat d’ADSL ni d’altres serveis, com la TDT. 
 
Atès que un municipi com Vacarisses, amb un elevat nombre d’habitants i situat a pocs 
quilòmetres de Terrassa i Manresa, no pot continuar tenint uns serveis telemàtics d’accés a 
Internet  tan deficitaris per manca d’inversió estructural de la xarxa telemàtica que dóna servei 
al municipi. 
 
Atès que internet és una eina imprescindible en el dia a dia de qualsevol ciutadà, empresa o 
comerç i tenir-hi accés amb prou ample de banda per satisfer les necessitats de la ciutadania 
és una exigència irrenunciable per a una part molt important de la població, i bàsica i 
imprescindible per al desenvolupament de les empreses i el comerç local.  
 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-   Reclamar una cobertura d’ample de banda d'ADSL i recepció de senyal de 

televisió de la qualitat adequada als temps que vivim, ja que el nostre municipi 
és completament deficitari en la prestació d’aquests serveis. 

 
SEGON.-  Trametre aquest acord a la Direcció General de Telecomunicacions, a la 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones i a les empreses operadores de 
telecomunicacions que fan prestació d'aquests serveis al municipi. 

 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui comenta que coneix les competències del municipi, però creu 
que entre totes les forces polítiques podrien trametre a la Direcció General de Comunicacions i 
a les diferents empreses que operen al municipi els greus problemes que hi ha. Afegeix que és 
un tema del que tothom n’és més o menys conscient, però quan parles amb gent que ha hagut 
de marxar de Vacarisses o muntar el seu negoci a una altra banda, perquè treballen des de 
casa i necessiten estar constantment connectats..... 
Afegeix que és indignant estar a 10 km de Terrassa i que les telecomunicacions funcionin com 
ho fan. 
 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que hi estan d’acord, i que tot i que l’ajuntament no tingui 
competències en el tema pot fer una mica més de força a nivell institucional, per tant creu que 
es podria fer arribar la moció a les empreses que son les responsables. Afegeix que potser no 
en fan cas, però almenys els ciutadans de Vacarisses seran conscients de que l’ajuntament ha 
fet el pas. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui vol afegeix que els ciutadans que tenen contractat internet 
estan perdent diners, doncs tenen un contracte estàndard de 10 MB de potència quan en 
realitat només n’arriben 3. Per tant també hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que evidentment hi votaran a favor però creu que s’ha d’anar 
més enllà, doncs creu que és molt més efectiu anar a parlar amb els responsables 
institucionals que enviar un escrit. 
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El Sr. Martin diu que son molt conscients d’aquest problema i per això porten quatre anys 
treballant-hi. Explica que han tingut reunions amb Telefònica, doncs diu que simplement és un 
problema comercial,  Telefònica els diu que 6.000 habitants representen un tros de carrer d’una 
ciutat com Terrassa i per tant es neguen a fer res més. 
Segueix dient que l’empresa es van plantejar el canvi de la línia normal per fibra òptica, però 
ara els diuen que els terminis que es van donar son impossibles de complir perquè 
comercialment no poden fer-ho. Afegeix que es va crear una comissió amb gent de les 
empreses del polígon  per parlar amb Telefónica,  doncs es troben que han de treballar amb les 
mateixes condicions que els particulars a casa seva,  i tot i així no ho van aconseguir. De totes 
maneres diu que hi continuaran treballant i fent tot el que calgui. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el vot a favor de tots els partits. 
 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
 
 
 
 
2.-    SOBREVINGUTS. 
 
 
2.1-   RATIFICACIÓ URGÈNCIA 
 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari qui explica que quan hi ha un sobrevingut cal votar primer la 
urgència i és per això que se’ls ha facilitat el contingut de la moció que ha presentat Esquerra 
Republicana per a que en tinguin coneixement. 
 
La Sra. Sánchez pregunta quina és la urgència exactament. 
 
El Sr. Masana respon que l’AMI els va presentar la moció ahir mateix. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que votaran en contra de l’urgència perquè consideren 
que Vacarisses no té competències en el tema que tracta la proposta. 
 
 
Es sotmet a votació la urgència d’incloure la proposta del punt 2.2 a l’ordre del dia amb el 
resultat següent:  
 

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

A FAVOR  X X X X X 

EN CONTRA X      

ABSTENCIONS       
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2.2.-   MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, EN SUPOR T AL JUTGE 

SANTIAGO VIDAL 
 
Atès que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) insta a als municipis adherits a 
donar suport al jutge Santiago Vidal per la seva participació en l'elaboració del projecte de 
Constitució catalana. 
 
Atès que el municipi de Vacarisses és membre de l'AMI des de juliol de 2012. 
 
Atès que la forma de donar suport al jutge Santiago Vidal és l'adhesió al següent manifest: 
 
MANIFEST DE SUPORT AL JUTGE SANTIAGO VIDAL  
 
Els/les sota signants, expressen el seu suport i reconeixement a Santiago Vidal, per la llarga i 
exemplar trajectòria professional com a magistrat dels jutjats i tribunals a Catalunya i al servei 
de la ciutadania.  
 
Es per això que es dirigeixen al Consejo General del Poder Judicial per tal d’exigir el tancament 
i arxiu de l’expedient disciplinari que es segueix contra ell, com a represàlia per la seva 
contribució publica, al marge de la seva activitat professional i en l’exercici del dret a la llibertat 
d’expressió, en el moviment sobiranista de Catalunya.  
 
Exigim que els membres del Consejo General del Poder Judicial creguin en una societat 
democràtica on cap persona pot veure’s perseguida i sancionada per les seves idees, i per tant, 
abandonin la via de l’expedient disciplinari contra el Magistrat Santiago Vidal. 
 
Signatura de suport a suportaljutgevidal@gmail.com  
 
Primers Signants: Quim Torra, Sílvia Bel, Eduard Hugh, Albert Sánchez Piñol, Xavier Sala i 
Martín, Carme Forcadell, Ventura Pons, Muriel Casals, Patricia Gabancho, Francesc Marc 
Álvaro Pep Cruanyes, Gemma Calvet, Mònica Sabata, Montserrat Pinyol, Pere Comes, Sixte 
Garganté, Pilar Rebaque, Rafa Calderón, Eladi Crehuet, Albert Testar, Rafael Grasa, Lluís 
Mombiela, Josep Maria Gasch, Eulàlia Pascual, Sílvia Julià, Josep Santacana, Lluís Mestres, 
Conchi Cruz, Lluís Humet, Ferran Josa, Amor del Álamo, Enric Lizarbe, Xavier Castellvell, 
Xose-Senen Rodríguez, Carles Solà, Marc Sanglas, Cristina R. Grau, Montserrat Campillo, 
Josep-Lluís Salvadó, Marion Hohn, Eduard Carbonell, Montserrat Casals, Dolores Alegre, Joan 
Carles Aranda, Vicenta Font, Anna Grau.  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- . Que el municipi de Vacarisses s'adhereixi al manifest i faci saber l'acord de ple al 
correu electrònic habilitat per aquest fet. 
 
SEGON.-  Fer públic aquest acord als diferents mitjans de comunicació local. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui explica que es tracta d’una proposta en defensa del Jutge 
Santiago Vidal, que ha elaborat l’AMI, demanant als ajuntaments que ho presentin als seus 
Plens. 
Explica que el Jutge Santiago Vidal està elaborant la constitució catalana i se li ha dit que no ho 
podria fer i fins i tot el poden inhabilitar, desterrar... per escriure una proposta d’una futura 
constitució catalana, cosa que al segle XXI està totalment fora de lloc, doncs tothom pot 
escriure el que li vingui de gust. 
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Intervé el Sr. Méndez qui explica que hi votaran en contra tal com ha dit abans, per tractar-se 
d’un tema en el que no tenen competències i a més tampoc entren a debatre qüestions 
jurídiques. Afegeix que li ha cridat l’atenció la paraula “desterrar”, i adreçant-se al Sr. Masana li 
diu que no s’ho creu i que ja li ensenyarà. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que a ells els hi sembla un atemptat contra la llibertat 
d’expressió, sigui el jutge Vidal o sigui qui sigui , que fora del seu temps de treball redacti una 
constitució per un possible estat català o escriure un llibre. Afegeix que,  si fos dins del seu 
àmbit de treball, seria diferent , però sembla ser que no és així. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que al judici pel tema del polígon, el jutge Vidal estava al 
Tribunal Penal i ara prefereix reservar-se la seva opinió vers l’actitud d’aquest en aquell judici. 
A part d’això creu que al punt primer on diu “Que el municipi de Vacarisses ” hauria de dir “ que 
el Ple de l’Ajuntament”, i d’aquesta manera la votaran a favor. 
 
Es sotmet a votació amb l’esmena indicada i s’aprova amb el seguent resultat a la votación: 
 
 
  

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

A FAVOR  X X X X X 

EN CONTRA X      

ABSTENCIONS       
 
 
 
 
 
3.-  PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPO RATIVA 
 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2014 , ELS DIES 1, 9, 
15, 22 i 29 DE DESEMBRE DE 2014, i ELS DIES 7, 12 i  19 DE GENER DE 2015. 

 
 Es dona compte de les actes de les sessions relacionades , de les quals s’ha fet 

entrega de la minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 
 
 
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA C ELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA   (Alcaldia, del 286/2014, de 24/11/2014, al 312/2014, 
de 30/12/2014, i de l’1/2015, de 05/01/15, al 13/2015, al 21/01/2015 ), (Medi Ambient, 
del 35/2014, de 25/11/2014, al 39/2014, de 18/12/2014, i de l’1/2015, de 07/01/2015, al 
5/2015, de 16/01/2015), (Serveis Municipals, del 114/2014, de 21/11/2014, al 121/2014, 
de 19/12/2014, i de l’1/2015, de 08/01/15, al 13/2015, de 19/01/2015), (Sanitat i 
Consum, de l’1/2015, de 09/01/2015, al 6/2015, de 19/01/2015), (Urbanisme, del 
96/2014, de 24/11/2014, al 106/2014, de 12/12/2014, i de l’1/2015, de 07/01/2015, al 
8/2015, de 20/01/15), (Ensenyament, del 32/2014, de 01/12/2014, al 36/2014, de 
15/12/2014, i de l’1/2015, de 07/01/2015, al 3/2015, de 16/01/2015),  (Acció Social, 
Cooperació i Solidaritat, del 55/2014, del 21/11/2014, al 66/2014, de 31/12/2014, i de 
l’1/2015, de 15/01/2015, al 4/2015, del 16/01/15), (Seguretat Ciutadana i Emergències, 
del 48/2014, de 02/12/2014, al 54/2014, de 19/12/2014, i l’1/2015, de 16/01/2015),  
(Cultura, el 24/2014, de 19/12/2014, i de l’1/2015, de 09/01/2015, al 4/2015, de 
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21/01/15), (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, de l’11/2014, de 
18/12/2014, al 13/2014, de 19/12/14, i de l’1/2015, de 09/01/2015, al 2/2015, de 
14/01/2015), (Esports, l’1/2015, de 12/01/2015), (Joventut, del 10/2014, de 07/11/2014, 
a l’11/2014, de 19/12/14, i l’1/2015, de 16/01/15), (Recursos Humans i Organització 
Administrativa, el 2/2014, del 18/12/2014, i l’1/2015, de 09/01/2015), (Comunicació, de 
l’1/2015, de 12/01/2015, al 2/2015, de 14/01/2015). 

 
 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
3.4.-   DONAR COMPTE  DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S’HAN 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚB LIQUES I A LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 (4T.TRI MESTRE 2014). 

 
 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2014. 
 
 

FETS 
 
El dia 6 de juliol de 2010, es va  publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva 
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels 
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals 
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del 
pressupost de despeses). 
 
Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes 
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 

FUNDAMENTS DE DRET 
 

- Articles 3 i  4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
- Article 200, i  Disposició Transitòria Vuitena  de la Llei  30/2007, de 30 d’ octubre, de 
Contractes del Sector Públic 
 
 

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

En quan a la morositat de les administracions públiques, l’ article  4 de la Llei 15/2010, disposa: 
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Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 4at trimestre de l’any 2014 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
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reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
 
 
3.5.-  DONAR COMPTE SOL·LICITUD SUBVENCIONS DEL CAT ÀLEG DE SERVEIS 2015, 

EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-20 15”. 
 
 
 
-Que per Decret de la regidora d’Acció Social, Solidaritat i  Dona núm. 2/2015, de 16 de 
gener de 2015,   es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis 2015 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a 
suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 
 

 
 
 
-Que per Decret del regidor de Cultura núm. 2/2015, de 16 de  gener de 2015,   es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA D’ATENCIÓ 
A LES 

PERSONES 

ATENCIÓ A LES 
PERSONES GRANS 

Els serveis 
socials més a 
prop   SUPORT TÈCNIC 

AREA D’ATENCIÓ 
A LES 

PERSONES 

INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA EN 
RISC I ATENCIÓ A 

LES 
DROGODEPENDÈN-

CIES 

Projectes per 
infants i 
adolescents 
en situació de 
risc 

  SUPORT TÈCNIC 

AREA D’ATENCIÓ 
A LES 

PERSONES 

ACOMPANYAMENT 
A L’ESCOLARITAT 

Exposició 
escoles 
d’altres móns   SUPORT TÈCNIC 
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-Que per Decret del regidor de Joventut núm. 1/2015, de 16 d e gener de 2015 ,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats 
 

 

 

 
 
-Que per Decret del regidor de Consum i Sanitat núm. 05/2015 , de 12 de gener de 2015,   
es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 
del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la 
prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

ÀREA DE 
PRESIDÈNCIA 

Difusió artística als 
municipis 

Festivals 
artístics 

3.250€ 1.450€ ECONÒMIC 

ÀREA DE 
PRESIDÈNCIA 

Desenvolupament 
cultural 

Suport en 
l'àmbit de la 
cultura per a 
municipis i ens 
supramunicipals 
de menys de 
20.000 habitants 

35.310€ 4.560€ ECONÒMIC 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

Acció 
comunitària, 
participació, 

igualtat i 
joventut 

Finançament 
de l'àmbit 
d'igualtat i 
ciutadania.                                  
ACTUACIÓ: 
Finançament 
de l'àmbit 
d'igualtat i 
ciutadania 31.383,30 € 14.100,00 € ECONÒMIC 
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-Que per Decret del regidor d’Ensenyament núm. 3/2015, de 16  de gener de 2015 ,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

ANIMALS DE 
COMPANYIA 

Recollida de 
gossos en via 
publica, 
esterilitzacions 
en colònies de 
gats, etc...                                      34.560 € 1.000 € ECONÒMIC 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

SALUT 
PUBLICA 

Control Sanitari 
de les piscines 
d’us públic   TÈCNIC 

AREA D’ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

SALUT 
PUBLICA 

Control 
d’establiments 
de tatuatges i 
pírcing   TÉCNIC 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

SALUT 
PUBLICA 

Exposicions de 
la Promoció de 
la Salut   MATERIAL 

AREA D'ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

SALUT 
PUBLICA 

Sanitat 
Ambiental  

7.039,78 € 5.279,83 €   

ECONÒMIC 

AREA D’ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

CONSUM 
Exposició 
Consum. Com 
som?   MATERIAL 
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AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

AREA 
D'ATENCIÓ A 

LES PERSONES 

Centres i serveis 
educatius 
municipals 

Funcionament 
d’escoles i 
serveis 
municipals de 
música i arts. 
ACTUACIÓ: 
Manteniment de 
l’escola 
municipal de 
música de 
Vacarisses. 202.205,00€ 45.000,00€ ECONÒMIC 

AREA 
D'ATENCIÓ A 

LES PERSONES 

Acompanyament 
a l’escolaritat 

Catàleg 
d’activitats de 
suport a la 
funció formativa 
de les famílies. 
ACTUACIÓ: 
Impuls a la 
participació de 
la família en la 
comunitat 
educativa.   MATERIAL 

AREA 
D'ATENCIÓ A 

LES PERSONES 

Centres i serveis 
educatius 
municipals 

Funcionament 
d’escoles 
bressol 
municipal. 
ACTUACIÓ: 
Funcionament 
d’escoles 
bressol 
municipal. 585.917,00 70.000,00€ ECONÒMIC 
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-Que per Decret del regidor d’Esports núm. 01/2015, de 12 de  gener de 2015 ,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats 
 

 
 
 
 
 
-Que per Decret del regidor de Seguretat Ciutadana i Emergèn cies núm. 1/2015, de 16 de 
gener de 2015 ,  es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
Serveis de 2015 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com 
a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 
 

 
 
-Que per Decret de la regidora d’Indústria, Promoció Econòmi ca, Comerç i Turisme núm. 
2/2015, de 14 de gener de 2015   es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de Serveis de 2015 del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els 
següents recursos per com a suport a la prestació dels serveis i la realització d’activitats 
 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA DE 

RECURS 

DESENVOLUPAMENT 
ECONOMIC LOCAL 

ESPORT 
LOCAL 

Esdeveniment
s esportius de 
caràcter 
puntual i 
participació 
oberta                             12.730 € 2.965 € ECONÒMIC 

DESENVOLUPAMENT 
ECONOMIC LOCAL 

ESPORT 
LOCAL 

Cessió de 
trofeus i 
medalles   MATERIAL 

DESENVOLUPAMENT 
ECONOMIC LOCAL 

ESPORT 
LOCAL 

Préstec de 
material 
esportiu   MATERIAL 

DESENVOLUPAMENT 
ECONOMIC LOCAL 

EQUIPA-
MENTS 
ESPORTIUS 

Millora del 
material 
esportiu 9.700 € 9.700 € ECONÒMIC 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ TIPOLOGIA 

DE RECURS 

AREA DE 
TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT 

PREVENCIÓ 
D’INCENDIS 
FORESTALS 

Simulacre d’activació del 
Pla d’Actuació Municipal 
d’Emergències per 
incendis forestals TÈCNIC 
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Que per Decret del regidor de Medi Ambient núm. 4/2015, de 14 de gener de 2015 ,  es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2015 del  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, els següents recursos per com a suport a la prestació 
dels serveis i la realització d’activitats. 
 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ  TIPOLOGIA 

DE RECURS 

ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 

Polítiques de 
Mercat de 

Treball 

Finançament 
d’accions per al 
foment de 
l’ocupació 
ACTUACIÓ: 
Prospecció 
empresarial 51.951,99€ 5.179,91 € Econòmic 

ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 

Desenvolupa-
ment del teixit 
comercial urbà 

Actuacions per a 
la gestió integral 
del teixit comercial 
urbà 
ACTUACIÓ: 
Dinamització del 
comerç de 
Vacarisses 6.217,43€ 4.663,07€ Econòmic 

ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 

Desenvolupa-
ment de mercat 

i fires locals 

Servei de préstec 
de carpes 

  Material 
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4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui vol aclarir una denúncia que ha fet Esquerra Republicana 
públicament acusant a l’equip de govern de fer uns abocaments de runa inadequats. Explica 
que a la zona de l’Avinguda Trias Fargas, passat el camp de futbol, hi ha una zona on la 
brigada sempre ha deixat les runes dels carrers, també a l’època del tripartit, i un cop s’ha 
acumulat molta runa,  es neteja. Afegeix que aquestes runes que diu Esquerra Republicana en 
concret, es van abocar el mes d’octubre, doncs tant la brigada com els plans d’ocupació van fer 
molta feina al carrer i es va acumular molta runa, però dies després van fer neteja i té un 
certificat que corrobora que s’han portat casi 50 tones a l’antiga cantera de Can Candell de 
Rubí que té l’autorització com a dipòsit controlat de terres i runes per la Junta de Residus, i ara 
mateix, la terra vermella que queda allà,  és la que ja hi havia abans de que ells aboquessin la 
runa. Per tant ,demana que facin una rectificació. 
 
Intervé el Sr. Masana,  qui diu que ja li ensenyarà aquest document, i que també vol comentar 
que hi ha un abocament darrera l’Era de quan es van fer unes obres al Castell fa un parell 
d’anys, i aquestes no s’han retirat, per tant creu que el primer que s’ha de fer es predicar amb 
l’exemple. 
Afegeix que allà on parlaven, passat el camp de futbol, hi segueix havent runa, doncs sempre 
queda alguna cosa. 
 
El Sr. Martin explica que ho fan servir per acumular runa perquè desprès surt més a compte 
dur-la al dipòsit. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui explica que inicialment, allà no s’acumulava runa, sinó que ho van 
aplanar per poder deixar-hi els vehicles abandonats de la via pública que van començar a 

AREA 
CORPORATIVA PROGRAMA ACTUACIÓ PRESSUPOST APORTACIÓ 

TIPOLOGIA 
DE 

RECURS 

Sensibilització, 
participació i 
divulgació 
ambiental 

Activitats de 
sensibilització i 

educació 
ambiental 

5.150 € 5.000 € ECONÒMIC 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat 

Implantació de 
mesures de 

gestió 
sostenible 
ambiental i 
econòmica 

8.000 € 7.200 € ECONÒMIC 

Obertura de la 
franja 

perimetral de 
baixa 

combustibilitat 
en 

urbanitzacions 

2.698,39 € 2.698,39 € ECONÒMIC 

ÀREA DE 
TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT 

Prevenció 
d’incendis 
forestals Tractament de 

vegetació en 
les parcel·les 
no edificades 

dels ens 
públics locals 

5.125,62 € 5.125,62 € ECONÒMIC 
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retirar, mentre acabaven el conveni amb l’empresa que havia de venir a endur-se’ls. Afegeix 
que, posteriorment, es va utilitzar aquella zona per la potassa en cas de nevades. 
 
El Sr. Martin explica que ell ho sap per la Brigada d’Obres, doncs quan obren una rasa al carrer 
surt runa i la llençaven allà. 
 
La Sra. Sánchez li respon que a ella no li consta, i que de totes maneres aquest no era 
l’objectiu. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que el que no pot ser és que surti la notícia desprès de 
tres mesos. 
 
El Sr. Masana diu que té  un explicació. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no cal. 
 
    
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
5.1.-  PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL PSC, 

FORMULADES AL PLE.  
 
El Grup Municipal Socialista demana la següent informació sobre l’acció política del seu 
govern: 
 
1. Quantes gestions personals ha realitzat el seu govern des de juny de 2011 fins l’actualitat 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb el projecte de portada en alta d’aigua des de 
Terrassa? 
 
2. Dates i detall de les reunions mantingudes tant per part de l’alcalde com del regidor 
responsable d’Obres i Serveis amb directius i/o tècnics de l’ACA encaminades a promoure la 
continuació del projecte de portada en alta d’aigua des de Terrassa. 
 
3. Resum de les converses mantingudes pel que fa a possibilitats, estat de tramitació del 
projecte, propostes i decisions acordades. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui, en relació a la primera pregunta, explica que al ple de 25 de 
gener de 2007 es va aprovar inicialment i es va sotmetre a informació pública el Projecte de 
millora de l’infraestructura d’abastament en alta del municipi de Vacarisses- Rellinars. 
 
La Sra. Sánchez l’interromp per demanar que sigui concís, i que respongui al que li pregunta, 
no cal que expliqui el conveni que es va signar al 2007 doncs això ja ho saben i el que volen és 
defugir de la resposta. El que volen saber és quantes gestions personals ha realitzat el seu 
govern des de juny de 2011 fins l’actualitat amb l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb el 
projecte de portada en alta d’aigua des de Terrassa. 
 
El Sr. Martin segueix la seva intervenció dient que juntament amb aquesta aprovació del 
projecte s’aprovà la relació de bens i drets afectats de particulars amb els quals s’arriba a 
acords. 
 
La Sra. Sánchez torna a demanar que sigui concís i que no els prenguin el pèl. 
 
El Sr. Martin respon que la presa de pèl és fer aquesta pregunta. 
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Intervé la Sra. Sánchez qui adreçant-se a l’equip de govern els demana com entenen la 
democràcia,  si creuen que fer una pregunta al Ple és una presa de pèl. Afegeix que ella ha fet 
preguntes molt serioses amb preguntes molt concretes i per tant demana que deixin de riure-
se’n d’ells i d’explicar rotllos perquè hi ha públic, doncs està clar que això no li estant contestant 
a ella , sinó al públic.   
 
El Sr. Martin diu que li respon d’aquesta manera perquè sembla ser que no tingui memòria. 
 
La Sra. Sánchez adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que no li està contestant al que ella pregunta. 
 
El Sr. Martin li respon que retiri la pregunta. 
 
La Sra. Sánchez torna a adreçar-se al Sr. Alcalde i li diu que es queixa i protesta per la manera 
com tracten a l’oposició, doncs creu que no es demanar tant que no els expliquin tota la vida 
del conveni de l’ACA , perquè ja se’l sap. 
 
El Sr. Alcalde diu que li respondran la pregunta a la seva manera tant si li agrada com si no. 
 
El Sr. Martin segueix la seva intervenció dient que es va arribar a acords amb els particulars, 
però el 30 de març de 2007, dos mesos abans de les eleccions municipals, l’Ajuntament de 
Viladecavalls presenta al·legacions al projecte, al juny entra a governar el tripartit i no en van 
fer res. 
 
La Sra. Sánchez interromp novament dient que això no ho tolera i, adreçant-se al Sr. Alcalde,  li 
diu que si vol que la faci fora, però no callarà , i vol fer la seva més enèrgica protesta,  doncs 
vol respostes concretes i no història. 
 
El Sr. Martin diu que hi ha coses que no interessa escoltar. 
 
Torna a prendre la paraula la Sra. Sánchez qui diu que el que pretenen és fer proselitisme amb 
els seus i allargar els plens perquè se’n cansin i no preguntin més, doncs ningú pot discrepar 
d’ells. 
 
El Sr. Alcalde torna a repetir que respondran el que vulguin tant si li agrada com si no. 
 
El Sr. Martin segueix la seva intervenció dient que les al·legacions de l’ajuntament de 
Viladecavalls van quedar sense contestar. El 28 de juliol de 2008 es demana el canvi 
d’anualitat de la despesa corresponent a l’execució de les esmentades obres, el 23 d’octubre 
de 2008 l’ACA aprova i signa l’addenda en la que es compromet a aportar 1.644.773 € més IVA 
en dues anualitats, al 2009 de 986.864,23 € més IVA i al 2010 657.909,49 més IVA. Segueix 
explicant que el 13 de desembre de 2010 té entrada a l’ajuntament, per part de l’ACA ,un nou 
projecte de connexió de l’abastament del municipi, redactat per Mina Pública d’Aigües de 
Terrassa,  i novament l’equip de govern no va fer res amb el projecte, es va deixar en un armari 
i cap treballador de l’ajuntament en tenia coneixement, ningú informa d’aquest projecte el 
pressupost d’execució del qual és de 2.460.195,88 €.  
Explica que, quan UIPV entra a governar, només prendre possessió del càrrec,  es van trobar 
la desagradable sorpresa de que per part de Foment, que en aquell moment estava executant 
les obres de Torreblanca II, se’ls reclamava el pagament de l’execució d’uns treballs relatius al 
projecte complementari “Canonada d’abastament d’aigua en alta a Vacarisses en l’àmbit de 
Torreblanca II” per un import de 356.424, 90 €, no existint la consignació pressupostaria adient 
al pressupost municipal de l’exercici 2011 per finançar la mateixa. En data 12 de juliol de 2011 
van enviar un escrit amb registre de sortida 2099/14 adreçat al Sr. Jose Miguel Dieguez, 
Director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’ACA, en el que demanaven, en un primer lloc, la 
signatura d’una nova addenda del conveni que contempli la modificació de la clàusula sisena 
del mateix i determinant que l’aportació econòmica de l’ACA es distribueixi en les anualitats 
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2012/2013, en comptes dels anys 2009/2010 com figurava en l’addenda del conveni i , al 
mateix temps,  se’ls va demanar que donessin l’aportació prevista per part de l’ACA al conveni 
per finançar el cost d’aquest projecte complementari executat i,  que com hem dit abans,  sense 
finançament pressupostari. En data 19 de juliol té entrada a l’Ajuntament de Vacarisses l’acord 
d’inici d’incoació d’expedient d’extinció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vacarisses i l’ACA per l’execució de les obres de portada d’aigua de Terrassa  a Vacarisses, 
motivat en que sobrepassades les anualitats previstes en el conveni no s’ha aportat per part de 
l’Ajuntament cap justificació econòmica de les quantitats objecte del conveni en cap de les 
seves anualitats i atès que no s’havia justificat raonadament. Afegeix que, en aquesta 
comunicació, els donaven 15 dies per presentar al·legacions i es va incloure per urgència al Ple 
del dia 21 de juliol de 2011 una proposta de presentació d’al·legacions contra l’acord de l’ACA 
d’inici de l’expedient de la resolució del conveni. Explica que, durant aquest temps , es van fer 
moltes trucades als juristes de l’ACA, fins que el 17 d’octubre l’ACA declara l’arxiu de 
l’expedient d’inici de resolució d’expedient del conveni per caducitat del mateix, però incoa nou 
procediment d’extinció del conveni amb els mateixos arguments que en els anteriors.  
 
 
Essent les 22’47 hores la Sra. Sánchez abandona la sala de plens. 
 
El Sr. Martin segueix la seva intervenció , però el Sr. Masana li diu que ja no cal que segueixi 
doncs qui ha fet la pregunta ha marxat. 
 
El Sr. Martin respon que queda un membre del Partit Socialista que suposa que tindrà interès 
en sentir-lo. Segueix dient que es designa al Sr. Josep Mª Dieguez com instructor. 
 
El Sr. Masana torna a interrompre i adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que sap que això que estan 
fent no és normal. 
 
El Sr. Alcalde respon que estan responent la pregunta amb tota mena de detalls, tal com ho 
demanen a la moció. Afegeix que pel tema de l’aigua ja se les van tenir per les declaracions del 
Partit Socialista de que Vacarisses es quedaria sense aigua, que si la canonada de l’aigua 
sense pressupost ... ara només estan responent les preguntes que els han fet. 
 
El Sr. Masana li diu que si volgués podria haver enllestit la pregunta en cinc línies i no anar-hi 
donant voltes. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui explica que els han demanat les vegades que han anat per 
trobar solució a una cosa que es va fer malament,  i això és el que està explicant.  
Segueix dient que es va fer el recurs de reposició presentat per l’ajuntament i llegeix literalment 
resolució de l’ACA :  
 
“L’ajuntament no ha acreditat la despesa dins les anualitats establertes en la segona addenda 
del conveni de l’any 2009/2010, malgrat que al·lega que ha executat una part de l’obra i no 
aporta la justificació dins el termini establert. El conveni estableix que l’ajuntament de 
Vacarisses s’ha d’encarregar de l’obtenció dels terrenys, de les llicències i dels permisos 
necessaris així com de la promoció i execució de les obres, malgrat això i davant de la dificultat 
de finançar la seva part de la inversió l’ajuntament va decidir no licitar l’actuació i sol·licitar la 
col·laboració tècnica de l’ACA per revisar i abaratir el projecte constructiu. Durant la reunió de 
coordinació territorial de 3 de desembre de 2009 l’Agència va accedir a aquesta petició però 
sense comprometre’s a cap perllongament dels terminis d’execució ni a cap modificació de les 
anualitats del conveni, no es pot constituir la comissió mixta per al seguiment del conveni 
perquè s’ha extingit el termini de vigència del conveni i tampoc es pot atendre la sol·licitud de 
l’ajuntament  de reanualittzar el conveni mitjançant una nova addenda ja que aquesta sol·licitud 
s’ha realitzat fora del termini del conveni.  
 
RESOLUCIÓ 
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Extinció del conveni de col·laboració signat entre l’ACA i els ajuntaments de Rellinars i 
Vacarisses el 25 de juliol de 2005 per la promoció i execució de les obres del projecte de 
millora d’infraestructura.  
Deixar sense efecte,  des de la data de la signatura de la present resolució,  el pagament 
d’1.644.773,72 € més IVA que es va comprometre a aportar l’ACA i que no s’ha justificat 
d’acord amb el clausurat del conveni.” 
 
EL Sr. Martin segueix la seva intervenció dient que ,per tant, hi ha estat treballant, cosa que no 
han vist en els 4 anys anteriors, per intentar salvar aquest projecte. Com ha explicat, han tingut 
diverses reunions, la última el dia 25 de novembre de 2013, en la que el Sr. Aguiló els va 
repetir que varen perdre la subvenció perquè van fallar i per tant ja no ens podien donar la 
subvenció. 
 
 
 
 
5.2.-  PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL ERC, 

FORMULADES AL PLE  
 
Resposta escrita i oral. 
 
1. Cost total de la il·luminació de la Torrota. 
 
2. Cost total del castell de focs del dia de reis. 
 
3. Explicació  de perquè s’ha deixat de convocar la Comissió de Reis. 
 
4 .Explicació i informe policial ,(si n’hi ha), pel canvi de sentit del carrer Torrent Moliner. 
 
5. Cost total  de la instal·lació del bar del camp de futbol. 
 
6. Tenen previst de posar una protecció a tots els extrems de les tanques del camp de futbol, ja 
que és un perill pels adults i nens. 
 
 
 
El Sr. Alcalde es disposa a respondre les preguntes,  quan el Sr. Masana l’interromp i li diu que 
ell les vol per escrit. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ja les tindrà escrites a l’acta. 
 
Adreçant-se al Sr. Secretari el Sr. Masana li demana si ell pot demanar al ple que se li 
respongui a les preguntes per escrit, tal com diu el ROM. 
 
El Sr. Secretari respon que les preguntes al ple les contesta oralment el regidor corresponent, a 
no ser que es demani resposta per escrit,  i en aquest cas hi ha un termini de tres mesos per 
respondre-les. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que entén que ara li contesten oralment i abans de tres mesos per 
escrit. 
 
El Sr. Secretari li respon a l’acta del ple ja les tindrà per escrit. 
 
El Sr. Masana respon que l’acta del ple no és literal i tot i que s’acosta molt al que diuen. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde per començar a respondre les preguntes. Diu que, pel que fa a la 
Torrota,  el preu de sortida és de 17.820 €, el preu de licitació 14.575,57 € IVA inclòs i encara 
no està acabada. 
 
Intervé el Sr. Alburquerque per respondre que el cost del castell de focs del dia de reis va ser 
de 1.200 € . Pel que fa a la Comissió de Reis diu que té la mateixa gent que fa quatre anys, 
persones voluntàries que organitzen les cavalcades per a que els reis surtin quan toca,  el que 
es decideix a les reunions que tenen. 
El Sr. Alcalde afegeix que no hi ha Comissió de Reis ni es convoca. 
 
Pel que fa al canvi de sentit del carrer Torrent Moliner, el Sr. Serna explica que no hi ha cap 
informe de la Policia, però el 24 de desembre va caure d’una escala un senyor  que viu en 
aquest mateix carrer i al SEM li va ser impossible arribar a la casa, no va saber entrar al carrer, 
i es va perdre 3 o 4 vegades. L’endemà van trucar al Sr. Martin, però aquest no hi era, i li van 
passar a ell com a responsable de Mobilitat, i li van dir que si algú no els explicava com arribar 
a aquest carrer era impossible arribar-hi. Explica que va anar amb un agent de la Policia Local 
al carrer Torrent Moliner i aquest li va dir que tenia raó i que la solució era tan fàcil com canviar 
la placa d’un carrer de 500 metres. 
 
El Sr. Masana diu que a ell no li ha arribat això exactament i a més els veïns estan molestos 
amb el canvi perquè no els han donat explicacions. 
 
El Sr. Alcalde respon que es va fer una notícia al Terme. 
 
Torna prendre la paraula el Sr. Serna i afegeix que al Ple del dia 30 la Sra. Sánchez ja va 
demanar aquest canvi de sentit, doncs ja tenia constància del que havia passat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que, fins ara,  per accedir al carrer,  s’havia d’entrar a la 
urbanització i era molt complicat , i en canvi ara,  venint per la Barceloneta, s’agafa el primer a 
la dreta i ja s’hi pot arribar i posteriorment sortir a la carretera. 
 
Pel que fa al cost de la instal·lació del bar del camp de futbol, explica que el bar valia 18.000 € i 
i el mòdul dels sanitaris 29.000 €, en total 47.000 €, però no van arribar a acords amb el senyor 
que tenia el bar i el que es va fer va ser comprar el mòdul del bar amb lavabos per un import de 
44.500 € amb totes les actuacions incloses. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que ha hagut de presentar aquestes preguntes al Ple 
perquè si ho fa per instància no li responen mai o triguen molt a fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde li respon que tenen molta feina, han tingut una baixa al Departament de 
Comptabilitat i es troben que el dia 30 han d’entregar una sèrie d’informació a Hisenda i no 
donen l’abast, havent d’enllestir també el pressupost. 
 
En relació a les proteccions dels extrems de les tanques del camp de futbol, el Sr. Serna 
explica que el 3 de novembre de 2014 van presentar instància sol·licitant aquestes proteccions, 
i el primer que van fer va ser anar a a arreglar el que trobaven més perillós , que era polir els 
cantons que quedaven de tallar les baranes, i tot i que tenien la idea de posar-hi tapes no li 
donaven molta importància, doncs no donava a la part del camp de futbol sinó a la zona on es 
mou la gent. Explica que va fer arribar un correu a la persona que va presentar l’instancia per a 
que el vingués a veure i poguessin parlar del tema , però no va rebre cap resposta. 
Per altra banda comenta que, abans de marxar de vacances, tres regidors de l’ajuntament i el 
secretari van decidir anar a veure els serveis de la Fàbrica ,perquè encara no els havien vist 
acabats,  i va coincidir que era dia de recollida d’aliments del rebost. Segueix dient que,  
l’endemà,  el Sr. Gibert li va ensenyar un tuit que els acusava de fer campanya en un dia que 
es repartien aliments del Rebost,  i el que ara vol aclarir és que ell no feia campanya de cap 
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tipus,  i no tenia ni coneixement que era dia de lliurament d’aliments, per tant , a vegades,  
coses que no tenen cap sentit s’escampen. 
 
Intervé el Sr. Masana i li diu que està barrejant coses,  però que amb el tuiter el que pot fer és 
denunciar o fins crear un compte de tuiter i respondre allà mateix, doncs no té sentit que als 
plens hagin de respondre el que es diu al twitter o faceboook , i s’hi poden passar hores.  
 
Intervé el Sr. Gibert qui, adreçant-se al Sr. Masana , li diu que amb la de bestieses que arriben 
a dir al twitter realment s’hi podrien passar hores. 
 
El Sr. Masana diu que qui ha tret el comentari del twitter és el Sr. Serna, i ho troba ridícul, 
doncs el twitter és una xarxa social i es tracta de posar-s’hi hi debatre allà.   
 
El Sr. Serna diu que això li va fer mal i per això ha tret el tema. 
 
El Sr. Masana li respon que l’autor del tuit no és ell , per tant no té cap sentit que li digui. 
 
El Sr. Alcalde intervé per dir que quan el van suplantar a ell, va servir la conversa que van tenir 
perquè li van tapar la cara. 
 
El Sr. Masana torna a dir que el que han de fer és posar-s’hi a les xarxes socials, que és com 
funciona,  i rebatre el que es digui, però si no hi creuen li sembla perfecte, però ara no és 
moment de treure un tuit que ell no ha fet, ni sap de què va. Adreçant-se al Sr. Serna li diu que 
a ell li ha arribat que parla molt malament d’ell i,  en canvi , no ho ha dit mai , doncs no cal 
arribar a aquests extrems. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui,  adreçant-se al Sr. Masana,  li diu que el tema dels rumors 
l’ha tret ell parlant de que tancarien les escoles,  i dona per finalitzat el debat. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez per fer les seves preguntes al ple. En relació a les rieres de 
Vacarisses, diu que tots son coneixedors de l’estat d’aquestes, brutes amb esbarzers, el que 
suposa un perill en cas d’inundació o incendi, és per això que van dur el tema al Parlament, en 
concret a la Comissió de Territori, i van tenir la primera sorpresa quan tan Convergència com 
Esquerra es van oposar a que es netegessin, donant la responsabilitat d’aquest manteniment a 
l’ajuntament. Segueix dient que la diputada del Partit Popular va dir que és competència de la 
Comunitat Autònoma, per tant de l’ACA. 
 
Intervé el Sr. Masana qui ,adreçant-se al Sr. Méndez,  diu si creu que els diputats de 
Convergència i Esquerra no ho saben això. 
 
El Sr. Méndez respon que no ho sap, però que van votar en contra, però quan van tornar a dur 
el tema a la Comissió, Convergència i Esquerra no es van adonar de que estaven en minoria i 
per tant es va aprovar , i ara la Generalitat té l’obligació de netejar les rieres de Vacarisses. 
 
Per altra banda , el Sr. Méndez comenta que els veïns del carrer dels Narcisos demanen que 
es senyalitzi que es tracta d’un carrer sense sortida per evitar les maniobres que han de fer 
molts vehicles quan arriben al final del carrer. 
 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li demana com va l’actualització del plànol de Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi estant treballant. 
 
El Sr. Méndez segueix la seva intervenció dient que li han comentat que,  a l’entrada de Can 
Serra, al parc infantil, un dels esglaons del tobogan està trencat, per tant demanen que s’arregli 
per evitar que cap nen es faci mal. 
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Pren la paraula el Sr. Martin qui,adreçant-se al Sr. Méndez,  diu que li agrairia que per una altra 
vegada que disposi informació com aquesta li digui , encara que sigui per telèfon. 
 
El Sr. Méndez respon que l’han informat aquesta mateixa tarda. 
 
Intervé el Sr. Masana qui vol aclarir que tothom sap que la competència de torrents, rius i rieres 
és de l’ACA, i que els diputats segur que ho saben, però en aquesta comissió els que se’ls va 
demanar en concret és que acotessin les rieres i torrents que s’havien de netejar perquè era 
una proposta una mica electoralista, doncs hi ha centenars de quilometres de torrents, rieres, 
rierols a Vacarisses, per tant el cost podria ser de milers d’euros. Adreçant-se al Sr. Méndez li 
diu que ell que està en contra de les despeses demana que es netegin totes les rieres, li 
demana si també es referia a les del Parc Natural. 
 
El Sr. Méndez respon que no faci demagògia, que simplement s’han de netejar les que estan 
brutes. 
 
El Sr. Masana li diu que si vol poden anar a donar una volta i veurà que estan totes brutes. 
 
El Sr. Méndez diu que com que es va aprovar, s’hauran de netejar totes. 
 
El Sr. Masana respon que no se’n netejarà ni una, a no ser que des del govern central es faci 
una transferència a l’ACA per a que pugui fer-ho. 
 
El Sr. Méndez diu que en aquest cas,  per a què serveix el Parlament si s’aproven coses i no es 
duen a terme.  
 
El Sr. Masana, adreçant-se al Sr. Méndez , li diu que no és conscient de l’orografia del territori 
de Vacarisses. 
 
El Sr. Méndez diu que tots saben que no es netejaran des de la primera a la última. 
 
El Sr. Masana li respon que Esquerra va demanar que s’acotessin ,per exemple , el torrent del 
Llor, el torrent del Sellarès, el de les Vendranes, el de Sanana... i en aquest cas haguessin 
votat a favor. 
Per altra banda,  el Sr. Masana demana com està el tema de les biones a la carretera dels 
Caus. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja s’ha aprovat el projecte per posar biones a tota la carretera dels 
Caus i costarà uns 164.000 €. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui, en relació a les instàncies, diu que no entén com 
funcionen, doncs hi ha instàncies que les responen al cap d’un any, n’hi ha que al cap de dos 
mesos, altres no les responen, i diu que a ell tan tli fa si li donen registre de sortida o no,  però 
al final va haver de demanar-ho, doncs el que no pot ser és que triguin 10 mesos a contestar 
una instància a l’oposició, a contestar quants carnets s’han fet en un any a la biblioteca, per 
exemple. Afegeix que la última modalitat que tenen de contestar és que es miri la pàgina web. 
 
El Sr. Alcalde li respon que allà hi té la informació que demanava. 
 
El Sr. Masana diu que si un ciutadà s’adreça a l’ajuntament demanant informació el que no 
poden fer és dir-li que miri a la pàgina web. 
 
El Sr. Alcalde li respon que estan totes contestades excepte la que demanava els costos del 
pavelló, però el que no poden fer és treballar només per ell, doncs tenen el personal que tenen. 
Afegeix que el que ha de fer és anar al tècnic corresponent i demanar-li el que vulgui, i si és tan 
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fàcil com imprimir un llistat, se li donarà al moment,  però si han de treballar dos dies per 
respondre-li... 
 
El Sr. Masana diu que si vol poden mirar-se el que diu el ROM sobre facilitar informació a 
l’oposició, i instàncies que es contesten ràpidament per telèfon han trigat de 8 a 10 mesos. 
 
Per altra banda diu que ja ha vist que no han posat al pressupost la previsió per adequar el 
pavelló a algun altre esport i potenciar així esports d’altra mena, com el hoquei. Recorda que 
quan s’estava fent el pavelló va haver-hi algú que li va demanar al Sr. Alcalde que ,sobretot, no 
es posés la pista que s’hi va posar ,sinó una altra més versàtil per a que s’hi poguessin fer més 
activitats, i ara es troben que no està adequat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la subvenció de la Generalitat no ho permetia ,doncs els pavellons 
havien de tenir una sèrie de condicions i el terra que s’havia de posar era aquest. 
 
El Sr. Masana respon que va ser un error. 
 
Per altra banda el Sr. Masana demana quan pensaven convocar el Consell de Comunicació, 
doncs havia de ser cap al setembre o octubre. 
 
El Sr. Alburquerque respon que fins el moment no hi havia gaire cosa a dir, però que cap a 
finals de febrer ja tindran més informació. 
 
El Sr. Masana pregunta també si passat un any ja poden saber els oients que hi ha a la radio. 
 
El Sr. Alburquerque respon que ell no ha dit mai que es poguessin saber quants oients té la 
radio de Vacarisses, ni creu que cap radio municipal com Olesa, Terrassa o Matadepera pugui 
saber-ho. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Masana qui demana quin marge té la Policia per posar cartells 
en cas d’obres o actes culturals. 
 
El Sr. Alcade respon que no està estipulat. 
 
El Sr. Masana pregunta si ja s’ha signat el conveni amb Tratesa pel camp de gespa. 
 
El Sr. Alcalde respon que encara no està signat, però que tenen l’autorització i l’acord del Sr. 
Gallego, amb la seva signatura, per tant en tot cas només faltaria la d’ell. 
 
 
El Sr. Masana li diu que havia dit que li donaria forma de conveni al document.   
 
Adreçant-se al Sr. Serna, en relació a la C-58 diu que ha entrat en els pressupostos d’enguany 
i llegeix literalment de la resolució  “ el Departament de Territori i Sostenibilitat d’acord amb les 
disponibilitats pressupostaries pel 2015 redactarà els projectes de millora ...” 
 
Per acabar el Sr. Masana diu que els vol felicitar pel reconeixement que els han donat, però 
que ell els va dir que el 25% que quedava eren vàries coses, per exemple el sou dels càrrecs 
electes, i en canvi el Sr. Alburquerque va dir que només faltava el PAM, però ni es publica la 
relació de llocs de treball de la corporació, ni  informació sobre l’execució del pressupost... 
 
Intervé el Sr. Reollo qui comenta que si els plànols de situació a l’entrada d’alguna de les 
urbanitzacions que estan trinxats o dibuixats amb grafittis els repararan. 
 
El Sr. Martin respon que estan esperant a tenir els plànols nous per canviar-los. 
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Per altra banda el Sr. Reollo diu que la circulació a l’àmbit de l’institut de tres quarts de 8 a les 8 
és caòtica i, com a pare, suggereix que durant aquest quart d’hora  la placeta que hi ha davant 
de l’institut és podria utilitzar per donar la volta anar cap a la rotonda i sortir més fàcilment. 
Afegeix que l’aparcament de la dreta que està senyalitzat està pràcticament buit, només 
aparquen els 3 o 4 professors que arriben abans i, tot i que la posició de la Policia és perfecte, 
la circulació milloraria molt fent-ho d’aquesta manera. 
 
El Sr. Martin li respon que s’estan estudiant possibles solucions, doncs al no tenir transport 
escolar han augmentat molt els nens que van amb cotxe. Diu que una de les solucions podria 
ser fer el carrer d’una sola direcció, doncs el que s’està fent ara és molt perillós. 
 
Pren la paraula la Sr. Rios qui diu que si el carrer es fa en una sola direcció seria millor fer-lo de 
baixada. A part d’això,  la zona de l’esplanada de la depuradora on aparquen els cotxes està 
plena de forats i caldria arreglar-ho. 
 
Per altra banda, en relació a la subvenció de contractació, demana si s’ha presentat alguna 
empresa. 
 
La Sra. Arambarri respon que de moment no s’ha presentat cap. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui ,en relació a les previsions de fort vent, explica que s’ha activat 
el Pla d’Emergència en fase d’alerta, doncs a partir de les sis de la tarda s’entrava en fase 
greu, i per tant s’ha pres la decisió de suspendre totes les activitats extraescolars i esportives a 
l’aire lliure i s’han cancel·lat els permisos que s’havien donat per fer foc 
 
 
 
Essent les 23 hores i 35 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 
 
 


