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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL 
DIA  5 DE MAIG DE 2015 
 
 
Vacarisses, 5 de maig de 2015, essent les 14:00 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 a l’assumpte comprès 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 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
Excusa la seva absència el senyor Mariano Méndez Rudilla. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 122/2015, de 29 d’abril de 2015, es va resoldre convocar aquest 
Ple extraordinari, a petició dels regidors Antoni Masana i Ubach del Grup Municipal Esquerra-
AM,  Ricard Reollo Bonet del Grup Municipal CIU,  Mariano Méndez Rudilla del Grup Municipal 
PP, i  Laura Sánchez López i Mariana Ríos López del Grup Municipal PSC-PM,  sol·licitat en 
data 23 d’abril de 2015 ,  formulat a l’empara del que disposen els articles 9 del Reglament 
Orgànic Municipal, 78.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídica de les 
Entitats Locals, 78.a) de la del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, en virtut dels 
quals el Ple celebra sessió extraordinària quan ho sol·liciti la quarta part, al menys, del nombre 
legal de membres de la Corporació, la celebració de la qual no podrà demorar-se per més de 
quinze dies hàbils des que fou sol·licitada. 
 
 
 

O R D R E     D E L      D I A  
 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari qui explica que s’ha convocat aquest ple extraordinari, a 
sol·licitud de 5 regidors i a continuació llegeix l’únic punt de l’ordre del dia: 
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1.-  REPROVACIÓ DE L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN PER LA MANCA 
D’INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LES OBRES REALITZADES A V ACARISSES 
DURANT ELS ÚLTIMS SIS MESOS. 

 
 
Davant la poca o nul·la informació, rebuda per part de l’actual equip de govern, en referència,  
a les obres realitzades per aquest consistori, durant els últims sis mesos, els sotasignants 
demanen es convoqui un ple extraordinari amb la màxima urgència i abans d’acabar aquesta 
legislatura. 
 
Aquest ple hauria de portar un punt a l’ordre del dia, que seria; Reprovació de l’actual equip de 
govern per la manca d’informació en relació realitzades a Vacarisses durant els últims sis 
mesos. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que, d’acord amb la resta de l’oposició ,han forçat aquest ple per 
la manca d’informació rebuda durant els últims quatre o cinc mesos en relació a les obres que 
s’estan desenvolupant a Vacarisses. Segueix dient que ell això no ho havia vist mai, que ja sap 
que tots els ajuntaments es guarden obres pel final, fins i tot ells mateixos ho van fer en algun 
cas, però ara mateix el que s’estan gastant en aquestes obres és del tot desmesurat, arribant a 
falta de respecte per la situació en la que es troba bona part de la nostra ciutadania i també 
pels veïns que ho haguessin necessitat abans, però l’equip de govern s’ha dedicat en tres anys 
i mig només a gestionar i cobrar. Afegeix que aquesta vegada se’ls hi ha anat la ma, i ell 
personalment creu que els sortirà malament, doncs la gent se n’adona d’aquestes coses.  
Per altra banda diu que haurien d’haver anat informant puntualment en les comissions 
informatives, plens o on toqués,  i no que caminant pel municipi hagin anat veient tot el que han 
fet. Afegeix que no pretén saber-ne molt més, però ells també estan representant a una sèrie 
de gent i per tant també son ajuntament. A més, diu que des de cultura s’han fet varies coses, 
algunes de les quals les aplaudeix, però se’ls hauria d’haver informat a les comissions 
informatives,  que per això hi son.  
 
Segueix la seva intervenció demanant quina despesa han suposat totes aquestes obres, doncs 
ell calcula que han estat uns 600 o 700.000 € les obres grosses i, afegint les petites, uns 
800.000, i també li agradaria saber d’on han sortit aquests diners i si hi ha partides a zero, com 
ell intueix. A més, diu que en alguns casos han llençat diners, doncs la zona d’aparcament feia 
dos anys que l’havien arreglat,  i al carrer del Lladern fa un any i mig hi van posar pegats. 
Afegeix que no té cap justificació, i adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ho ha fet sense 
justificar-ho, obres a Torreblanca II, a Torreblanca I, a Can Serra... per tenir content a tothom, 
sense gens de planificació. 
 
Per acabar diu que ho troba una falta de transparència i fins i tot d’arrogància. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui, adreçant-se al Sr. Alcalde, li demana si es considera un bon 
alcalde. 
 
El Sr. Alcalde diu que respondrà a tot al final.   
 
El Sr. Reollo també li pregunta si creu el que ha fet durant aquests quatre anys ha estat 
normalment correcte. Afegeix que no el considera un mal alcalde, la garantia la té tots els anys 
que porta assegut a la seva cadira, però que ell ,abans de ser polític, creia que la política era 
aquella eina que tenies a la ma per millorar el benestar de la gent, sent altruista. Segueix dient 
que ell lògicament tenia la il·lusió de treure dos o tres regidors més i arribar a ser alcalde ,però 
el que no entén, a part de la desinformació, és perquè deixa de donar serveis durant tres anys i 
nou mesos a la gent, que en podria haver gaudit abans,de l’aparcament del Pau Casals o del 
parc de Can Serra. A més diu que, casualment, sempre ho fa a llocs que passa molta gent. 
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Segueix dient que queda molt lleig  fer tot això a un mes i mig de les eleccions, igual que s’està 
fent a Matadepera per CiU, cosa que ell també critica. 
Per acabar li demana que si torna a sortir no ho faci una altra vegada, doncs té capacitat de fer 
les coses adequadament i que la gent se’n recordi del que ha anat fent,  i no de la manera que 
ho ha fet, que no els agrada, doncs s’ha vist molt. 
 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que també reprovem aquesta actitud, però no només el fet de 
deixar obres pel final, que sempre s’acostuma a fer, sinó fer-ho tant descaradament. Afegeix 
que, com a regidors, estan indignats sobretot per la manca de respecte i consideració que han 
tingut durant aquests quatre anys amb aquesta oposició. Afegeix que de totes aquestes obres 
n’ han tingut coneixement per la web, com qualsevol altre ciutadà, quan creuen que com a 
regidors mereixen una informació i sobretot transparència, doncs han fet moltes obres que no 
els han explicat, i és per això que ara , en aquest ple , els demanen totes les explicacions i 
arguments i esperen que així ho facin. 
Afegeix que, pel que fa als parcs infantils que han sortit com a bolets, no els qüestionen, però 
volen saber quina és la justificació i necessitat d’aquests, tenint ja al municipi uns 18 o 20 
parcs. A més, volen saber si això s’ha fet en base a algun estudi de la població infantil de cada 
zona doncs , a l’Eixample, per exemple, s’ha fet un nou parc infantil invertint uns 10.000 €, i al 
carrer de la Rasa s’ha fet un nou parc infantil en el qual s’han invertit 25.000 € , i per si tenen 
un argument per aquest greuge comparatiu el volen conèixer. 
 
Segueix dient que volen saber el cost anual del manteniment dels parcs que hi havia fins ara i 
quin serà el nou cost anual un cop s’hi afegeixi el d’aquests nous parcs i actuacions per valor 
de 58.000 € d’inversió. 
 
Per altra banda diu que, pel que fa als asfaltats de Torreblanca I, que s’ha actuat bàsicament 
pel tema de les arrels, els sap molt greu als veïns de l’urbanització,  entre els quals s’inclou 
ella, que tractant-se d’ una vella reivindicació des de principis d’aquesta legislatura, tant a títol 
individual com la pròpia associació de veïns de paraula,que ara ho facin a última hora a corre 
cuita i sense deferència d’informar als que ho havien demanat durant tant de temps. Pel que fa 
a l’enllumenat passa el mateix, doncs els hi consta que per part de l’associació de veïns es 
tracta d’una reivindicació que van fer per escrit a començament de la legislatura. Per tant, es 
constata que no planifiquen res, governen a cop d’acudit, quan els programes es fan per 
complir i tenir damunt d’una taula i no guardat al calaix quatre anys, i el resultat sigui complir un 
10% i inventar-se la resta sobre la marxa, cosa que els ofèn profundament. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que ell també està decebut, però que li agradaria que 
concretessin més en els projectes dels que no han tingut informació, si li poguessin enumerar. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que li ha d’enumerar totes les obres que ha fet en els últims cinc 
mesos: el parc de Can Serra, el de Torreblanca I, el de Torreblanca II, el carrer del Lladern, les 
obres de l’aparcament del Pau Casals, les obres del davant del Punt de Vol,  el rebost solidari... 
i pot seguir.  
 
 
El Sr. Alcalde li pregunta si tots aquests projectes no els han vist a les actes de la Junta de 
Govern, ja que les tenen totes, perquè els hi fan arribar. Explica que de tots aquests projectes 
hi ha hagut l’aprovació, la consignació i la contractació i fins i tot hi ha hagut acords de Ple en 
aquest sentit. Afegeix que l’únic projecte que no han pogut veure, perquè no ha sortit, és el de 
les biondes pel camí dels Caus,que es farà gràcies a una subvenció. Per tant, diu que si 
s’haguessin llegit totes les actes de les juntes de govern,  haguessin tingut aquesta informació. 
Per altra banda, diu que posats a parlar de transparència, podrien dir que a l’anterior legislatura 
U.I.P.V. van estar demanant informació per les obres de Torreblanca II i no se’ls va donar mai 
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res, per tant, no entén que ara reclamin una informació que ja tenen. Afegeix que els dos 
primers anys de legislatura han hagut d’anar passant amb els diners que tenien,  i ha estat amb 
els romanents quan han començat a encarregar projectes.  
 
Adreçant-se a l’oposició els demana quines coses no haguessin fet ells, com van fer en el seu 
moment cartes al Ventaiol justificant l’asfaltat, aperitius, tancament de l’abocador, botifarrades i 
autocars..., i per tant podria treure la llista del que es va fer en l’últim moment , però mai hi han 
entrat. Torna a dir que ells tenen tota la informació i que fins i tot de l’asfaltat de les 
urbanitzacions petites se n’ha parlat al ple. Pel que fa a la climatització de la Fàbrica diu que el 
projecte és del 24 de març de 2014, els asfaltats s’han aprovat per acord de les juntes de 
govern de gener i febrer d’aquest any i que el que està clar és que son ells els que han d’anar 
demanant el que vulguin.  
 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que pel que fa als criteris no els ha establert ell, sinó que 
és el departament de Serveis Tècnics qui diu on cal millorar les instal·lacions o quins carrers cal 
arreglar. Afegeix que molts projectes d’aquests es van demanar al Pla d’Obres i Serveis que no 
han tingut en tota la legislatura i per això s’ha anat fent tot a mida que han tingut els diners, 
doncs torna a dir que els dos primers anys van haver de tornar els crèdits de l’Incasol, doncs 
les pòlisses de crèdit de les que l’anterior equip de govern fardaven d’haver demanat pels veïns 
les han hagut de tornar ells, i ja els hagués agradat poder començar els projectes abans. 
 
Torna a dir que de les obres més importants que s’han fet al municipi, les de Torreblanca II, ells 
no van rebre cap informació, ni tampoc de la canonada d’aigua, després d’haver-la demanat 
moltes vegades. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui torna a dir, com ja ho ha fet al començament del Ple, tots els 
ajuntaments ho fan això de deixar obres pel final, però el que passa és que se’ls hi ha anat la 
ma. Explica que amb la revista El Terme han confós la institució amb el partit,  com ja fa anys, 
doncs l’han fet servir sistemàticament per informar com si fos la seva revista de partit, per 
exemple amb la manera de donar les últimes notícies, com la de la C-58, la de les escoles 
bressol i la d’escollir alcalde, quan no s’escull un alcalde, sinó la Corporació. 
Afegeix que ells es refereixen al volum de diners que s’han gastat en aquestes obres, això és el 
que no ha passat mai, aquesta despesa que ha generat a l’ajuntament de milers i milers 
d’euros.  
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que el problema de tot això és la manera amb la que ell 
governa, doncs es lleva un dia i decideix fer un parc, i no pot dir que és decisió dels tècnics,  
doncs és ell el que dona ordres als tècnics d’on s’han de fer les coses. Afegeix que ,sense anar 
gaire lluny, hi ha carrers que estan molt més malmesos, o a La Farinera, a Can Serra o als 
Caus... Explica que l’associació de veïns dels Caus van venir a la segona setmana de governar 
ell i els hi fa ara, quan falten 15 dies, per a que pensin en votar. 
Tornant a les informacions diu que ha fet moltes instàncies que han estat respostes a tres 
mesos o un any. Diu que si hagués governat amb un pla d’acció municipal segurament no 
estarien aquí, i torna a demanar quants diners s’ha gastat, si hi ha partides a zero i d’on ha tret 
els diners, doncs és molt fàcil de respondre i no cal entrar al bucle de Torreblanca II, doncs 
estan parlant de la seva obra de govern en aquests 4 anys, i que ells consideren que s’han 
equivocat. 
Segueix dient que el Sr. Reollo el considera un bon alcalde, però ell no pot dir el mateix ,com ja 
li ha fet saber altres vegades, doncs amb ell no té cap mania però el poble l’hagués construït 
d’una altra manera. 
Per acabar diu que quan ells estaven a l’oposició en demanaven poca d’informació, van 
treballar poquet, van presentar dues mocions, doncs tenien altres coses a fer. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que encara li han de respondre a les preguntes que ha fet i 
que a més demana l’import del que s’han gastat, doncs creu que com a partit hi tenen tot el 
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dret. 
 
 
El Sr. Alcalde li diu que com ja ha dit ho tenen tot a les actes de les juntes de govern. 
 
 
El Sr. Reollo segueix la seva intervenció i adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que si no creu que 
després de 48 mesos ha fet una bola. 
 
 
El Sr. Alcalde li respon que no, que les boles es fan quan es poden fer. 
 
 
El Sr. Ricart diu que creu que si que es poden fer al llarg de la legislatura. Per altra banda li diu 
si no creu que tota aquesta problemàtica que els ha dut a convocar aquest ple extraordinari 
s’arreglaria si al final del seu programa posés un punt que digués “quan faltin dos mesos faré 
tot allò que no he fet durant tota la legislatura”. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Rios qui , adreçant-se al Sr. Alcalde,  li diu que se li han fet preguntes 
molt concretes i volen respostes. Segueix dient que és veritat que tenen les actes de les juntes 
de govern, però ha de tenir en compte que els plens son cada dos mesos, per tant reben 
aquesta informació dos mesos tard i és per això que ara demanen aquesta informació. Explica 
que ella s’ha molestat en mirar-se totes les actes i totes les modificacions de crèdit que s’han 
fet en el 2014 i ha vist que hi ha una diferència de 120.000 €, segurament perquè no tenen 
aquesta informació, i per això volen saber d’on han sortit aquests diners. Diu que només els 
asfaltats, parcs infantils i enllumenat de Torreblanca I fan un total de 389.850, 84 €, i si es 
miren les modificacions de crèdit que s’han fet per arribar a deduir que han estat per aquestes 
partides troben una diferència de 15.000 € en asfaltats, 50.000 € en enllumenat i 56.000 € en 
parcs. Afegeix que probablement està equivocada i aquests números estiguin malament, però 
que precisament és perquè li falta informació per fer-ho bé, per tant demanen una vegada més 
els imports, la consignació pressupostaria, d’on han sortit els diners i quan s’han fet les 
modificacions, perquè no hi havia consignació per aquestes partides ,doncs en el pressupost 
de  2014 només hi havia139.000 €  d’inversions per asfaltat de la Farinera, el Nucli i Can Serra. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui respon que ja saben que han tingut totes les portes obertes dels 
tècnics,no com es van trobar ells, per tant han pogut anar a demanar números exactes. 
 
 
La Sra. Rios diu que les seves ordres son que això es faci prèvia instància. 
 
 
El Sr. Alcalde li respon que no cal instància, que ja els van dir que si necessitaven informació 
podien anar a parlar amb els tècnics, però el que no poden fer es paralitzar un departament. 
Segueix dient que discrepa molt del Sr. Masana en relació a que no responen les instàncies, 
doncs les han contestat totes i no han tardat un any ,només han tardat més quan han hagut de 
calcular molts costos. 
Segueix dient que no hi ha cap partida a zero, de cap departament, i que amb les modificacions 
pressupostaries que s’han fet està tot legal. Explica que entre tots els projectes s’han gastat 
uns 500.000 €, però que si sumen la caldera de biomassa i altres coses poden ser més, però 
no sap que és el que ells han comptat, i els números exactes no els té. 
Per altra banda diu que els parcs feien falta, per exemple a Can Serra es disposava d’un espai 
que no s’utilitzava perquè no era segur, i si s’ha posat gronxadors diferents a un lloc o a l’altre 
no ha estat criteri d’ells. 
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Intervé el Sr. Martin qui explica que les obres s’han fet en base a l’estudi que es va fer dels 
carrers del municipi ,que se’ls va fer arribar a tots, i alguns d’ells van venir a veure’l a  
l’ajuntament. 
 
El Sr. Masana li respon que d’això fa tres anys. 
 
El Sr. Martin diu que en aquests tres anys hi han estat treballant i que les obres son evidents, 
com les del carrer Sant Josep, que fa tres anys que s’ha asfaltat i d’altres. Torna a dir que 
l’asfaltat i manteniment de carrers s’ha fet en base a l’estudi,  i la decisió d’on fer parcs s’ha fet 
amb criteris tècnics i base política, com tot el que es fa, per exemple el ple d’avui, doncs és una 
manera de cridar l’atenció, estar als mitjans i arribar a la gent. Igual que ha fet el Sr. Alcalde diu 
que si s’ha treballat ara més és perquè és quan s’han tingut els diners, doncs quan ell va 
arribar, que estava disposat a fer moltes coses, no va poder doncs la seva partida estava a 0, i 
un any després, des de tresoreria,els van dir que calia seguir amb la contenció de la despesa i 
fins que no han arribat diners de subvencions no han pogut fer-ho. Afegeix que els que han 
governat ja saben que la maquinària administrativa és molt lenta, cal fer els projectes, 
presentar-los, aprovar-los, licitar-los....i tot això porta molt temps. 
 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que ell precisament reivindica això, que facin de polítics, doncs 
tots viuen de la política, però ells van de gestors i no de polítics, però el que està clar és que 
son criteris polítics deixar les obres pel final de la legislatura i decidir quins parcs o carrers 
s’arreglen. Pregunta des de quan estan fets aquests projectes, doncs està d’acord en que a 
principi de la legislatura van anar analitzant que calia fer al municipi. i van decidir fer-ho, no 
quan tinguessin els diners, sinó a final de la legislatura. 
 
 
El Sr. Alcalde li respon que cadascú és lliure de pensar el que vulgui, però que els diners no els 
han tingut fins ara i per això han fet les obres ara.  
 
 
Intervé el Sr. Reollo qui, adreçant-se al Sr. Martin ,el felicita per la seva valentia, doncs els 
polítics mentre son polítics han de fer política, i les paraules que ha dit ell les hauria d’haver dit 
el Sr. Alcalde.  
 
 
El Sr. Alcalde diu que  això no ha estat la realitat, els diners no els han tingut abans. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que ells també reivindiquen la política, i que el que més 
l’ha preocupat d’ells és que a la pregunta de quins criteris han fet servir per fer els parcs 
infantils hagin contestat que és fa a criteri dels tècnics, doncs si això realment és així, què fan 8 
persones en nòmina a l’ajuntament. Segueix dient que han de deixar d’enganyar als ciutadans, 
doncs és absolutament fals dir que no ho han fet abans perquè no hi havia diners, doncs s’han 
tancat quatre exercicis amb superàvit i romanent, i si ara han invertit 60.000 € en parcs infantils 
també ho podien haver fet a finals de 2012. 
Per altra banda adreçant-se al Sr. Martin li diu que ella va deixar la partida d’Obres i Serveis tal 
com se l’havia trobada a l’entrar a govern el 2007, a 0.  
Afegeix que ells no han vingut aquí per fer-se veure, sinó perquè estan molt preocupats per la 
manera en que han fet les coses i perquè tenen un tema econòmic que no quadra i no volen 
marxar del ple fins que els ho aclareixin , i si no son capaços d’explicar-ho demanen la 
presència de la interventora per a que ho faci. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracten dels 120.000 guanyats a finals de 2014 per la sentència 
del parc urbà del cingle, doncs aquests 120.000€ consignats queden alliberats, però no els pot 
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explicar com s’ha fet , doncs és el departament de comptabilitat qui té les dades de com es va 
fer. 
 
La Sra. Sanchez demana si poden tenir ara aquestes dades. 
 
El Sr. Alcalde respon que ara no, que ja ho faran quan puguin. 
 
La Sra. Sánchez diu que volen saber quan es va fer aquest canvi de consignació,  doncs és tan 
fàcil com obrir un ordinador, a més això no ha passat per ple. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que ja li donaran i que s’aixeca el Ple. 
 
El Sr. Masana demana que es voti la reprovació, doncs es tracta d’un punt a l’ordre del dia i per 
tant s’ha de votar. 
 
La Sra. Sánchez també diu que les reprovacions es voten i per tant volen saber en base a quin 
reglament això no s’ha de votar. 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari per explicar que quan es demana un ple extraordinari per part 
de l’oposició es fa amb una proposta d’acord, però en aquest cas no és així. Segueix dient que 
també existeix la possibilitat de demanar la  convocatòria d’un ple extraordinari per part de 
l’oposició per controlar l’acció de govern i per demanar informació i ,en tot cas , poder reprovar 
el contingut de les actes de les juntes, les accions del govern o alcalde, etcètera, però es tracta 
d’actes de control de l’acció del govern i per tant no s’escau votar. Afegeix que de totes 
maneres, si volen,  poden votar. 
 
Intervé el Sr. Masana qui explica que està sorprès, perquè ell inicialment sol·licitava 
precisament un ple per demanar informació i se li va comunicar que un ple per demanar 
informació no es podia fer, sinó que havia de posar un punt que es pogués votar. 
 
El Sr. Secretari li respon que quan tingui un dubte sobre un tema de Secretaria a qui s’ha 
d’adreçar és al secretari, doncs ell li hagués dit que fins i tot es pot demanar un ple 
extraordinari únicament per fer precs i preguntes, especificant quins son aquests precs i 
preguntes. 
 
El Sr. Masana diu que ara es troben que el punt és “reprovar l’acció de govern”, per tant vol que 
li aclareixi què s’ha de fer. 
 
El Sr. Secretari respon que no hi ha una normativa que reguli totes les actuacions que fa un 
ajuntament, per tant,  a la conclusió que han arribat aquest matí amb la cap de Secretaria sobre 
el contingut d’aquesta proposta és que no s’ha de votar,  però diu que si volen poden votar-la. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per deixar el tema per acabat i adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que no 
deixaran les arques de l’ajuntament com la canonada de Torreblanca que han hagut de 
finançar ells. 
 
La Sra. Sánchez li respon que novament retreu el tema de Torreblanca II, quan ells ni s’han 
preparat aquest ple,  doncs no han estat capaços de donar la xifra quan estan dient que 
reproven les obres que s’han fet els últims sis mesos perquè no els han informat, i ni tan sols 
s’han pres la molèstia de mirar l’import, degut a la seva arrogància, prepotència i el tracte que 
els donen. 
 
El Sr. Alcalde li demana que de quina obra vol saber el preu. 
 
La Sra. Sánchez li respon que no els han contestat i ara no volen saber res mes. 
 



 8 

El Sr. Alcalde dona el ple per finalitzat. 
  

 
Essent les 14 hores i 45 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 


