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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 26 
DE NOVEMBRE DE 2015 
 
 
Vacarisses, 26 de novembre 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 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde   
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Laura Sánchez López, 2ª  tinent d’alcalde 
María Luisa Santander Aguilar, 3ª tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater 
Pere Casas i Ardanaz 
Mariana Ríos López 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Martín i Martín 
Anna Maria Singla Sangrà 
Pedro Roque Serna González 
Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
  

O R D R E     D E L      D I A 
 
1.-  PART RESOLUTÒRIA 
 

1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 29 
D’OCTUBRE DE 2015 . 

 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la respectiva 
sessió. 
 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
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1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ INICI AL D’EXPEDIENT 
DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT  FINANÇATS 
AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA I TRANSFERÈNCI ES DE CRÈDIT. 

 
 
Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement 
de crèdit, i transferències de crèdit de diferent grup de funció. 

 

 ANTECEDENTS 

 
1. A petició de l’Alcaldia data 16 de novembre de 2015 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i transferències de crèdit entre partides 
de diferent grup de funció. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, finançades amb romanent líquid 
de tresoreria. 
 

• Inversió de reposició en equips i instal·lacions necessaris pel manteniment de la xarxa de 
distribució d’aigua potable. 

• Inversió de reposició en equips i instal·lacions necessaris pel manteniment de les 
infraestructures del municipi ( camins i carrers). 

• Inversió en equips i aplicacions informàtiques per instal·lació de la digitalització de les 
despesa mitjançant conveni amb Diputació de Barcelona.   

 

3. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, finançades per transferències de 
crèdits entre partides de diferent grup de vinculació. 
 

• Subministrament elèctric, en les àrees de subministrament d’aigua, enllumenat públic i 
esports. 

• Consignació per l’augment de la despesa per l’utilització del CTR al Consorci  per la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental, per l’increment de preu tona durant l’exercici 
2015, que passa de 66,40 a 72,75 euros. 

• Per la consignació  pressupostària per poder abonar el 26,23% de la paga de Nadal 2012, 
segons el RDL 10/2015.  

 

El finançament d’aquestes partides majoritàriament vindrà donada per la baixa de crèdits 
pressupostaris consignats per pagar la quota tributària a abonar a l’Organisme de Gestió 
Tributaria, per la recaptació en voluntària i que amb caràcter excepcional per l’exercici 2015 resta 
suspesa, segons la disposició transitòria única, introduïda a l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per l’exercici de les funcions de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, pel ple de la Diputació de Barcelona en 
sessió celebrada el dia 26 de març de 2015. 
Per la consignació d’aquestes  cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar  
mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals i transferències de crèdit entre 
partides pressupostàries de diferent grup de funció. 

FONAMENTS DE DRET 

 
Pel que fa a les modificacions de crèdit per suplements de crèdit:  
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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. 

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. 

Pel que fa a les modificacions de crèdit per transferències de crèdit entre partides de diferent 
grup de funció  

• Arts. 179 i 180 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. 

• Arts. 40 al 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, de 5 de març, paper qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes vilatans, pel qual s'aprova es Desenvolupa el 
capítol I del títol VI 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, en matèria de pressupostos. 

• Ordre EHA / 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos 
de les entitats locals. 

L’òrgan competent per la seva aprovació en ambdós casos es el ple, conforme al que disposen 
els articles 177 i 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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. 
 
Atès que la Comissió Informativa  de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 18 de 
novembre de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de la corporació proposo l’adopció del 
següent 
 
 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit per suplements de 

crèdit que cal finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses 
general , i transferències de crèdit entre partides de diferent grup de programa 
pels conceptes que es detallen a continuació: 

 
1/ Suplements de crèdit: 
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Concepte Partida pressupostària Consignació  
Inversió Financerament sostenible per reposició per 
subministrament de equips per la instal·lació del 
subministrament de xarxa d'aigua 161 623 58.056,00 
Inversió Financerament sostenible per reposició necessàries 
pel manteniment de camins i carrers 1532 601 6.500,00 
Inversió Financerament sostenible per equips i aplicacions 
informàtiques per la instal·lació del procés informàtic de la 
digitalització de la despesa 920 626 6.500,00 
Equip de cloració Mas Mimo 1721 623 4.783,03 
TOTAL     75.839,03 

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

Romanent líquid de tresoreria disponible  491.399,47 € 

Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient 75.839,03 € 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible 415.560,44 € 
 
 
2) Transferències de crèdit 
 

BAIXES    

C. oper. Prog. Econom. Import 
040 430 227 1.248,33 
040 4411 223 4.041,32 
040 932 227 99.243,45 

TOTAL     104.533,10 
    
    

ALTES    
C. oper. Prog. Econom. Import 
041 161 221 481,89 
041 161 227 457,19 
041 162 227 25.000,00 
041 165 221 6.161,00 
041 1721 227 10.719,10 
041 342 221 6.578,90 
041 342 227 11.242,44 
041 132 120 2.126,01 
041 132 121 6.069,05 
041 151 120 1.049,71 
041 151 121 1.219,65 
041 151 130 575,04 
041 161 120 765,79 
041 161 121 1.372,17 
041 1721 120 495,28 
041 1721 121 563,67 
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041 231 130 383,72 
041 231 131 1.567,66 
041 241 120 304,53 
041 241 121 254,23 
041 241 131 2.932,60 
041 320 120 289,28 
041 320 121 348,50 
041 323 120 376,24 
041 323 121 418,89 
041 323 130 5.665,57 
041 326 131 2.628,13 
041 330 120 223,06 
041 330 121 419,84 
041 3321 130 523,69 
041 334 130 546,57 
041 341 120 294,89 
041 341 121 619,94 
041 342 131 1.495,81 
041 4411 131 147,19 
041 920 120 2.454,98 
041 920 121 3.910,95 
041 920 131 759,98 
041 931 120 696,66 
041 931 121 1.539,98 
041 934 120 234,70 
041 934 121 618,62 
TOTAL     104.533,10 
 
 
 
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 la Sra. Ríos qui comenta que hi ha un parell d’errades al text que segurament 
son degudes al corrector. Segueix dient que aquest expedient de modificacions de crèdit pretén 
finançar despeses que poden sorgir fins a final d’any i ,com ja es va avançar a la comissió 
informativa, la part d’inversions es finança amb el romanent líquid de tresoreria i les despeses 
de grup 1 i 2 es finançaran amb el sobrant del que queda de la partida que hi havia destinada 
per pagar la quota de l’Organisme de Gestió Tributaria, doncs per aquest 2015 la Diputació va 
eximir als ajuntaments del pagament d’aquesta quota. Especifica que amb romanent es 
finançarà la reposició d’equips per al manteniment i distribució de la xarxa d’aigua potable, el 
manteniment d’infraestructures de camins i carrers i l’aplicació informàtica de la digitalització de 
la despesa, de la qual la Diputació assumeix un 50% del cost segons el conveni signat. 
D’altra banda, diu que també per atendre les despeses del grup 2, bàsicament subministrament 
elèctric, subministrament d’aigua, enllumenat públic,esports i un augment en la despesa de 
l’utilització del CTR perquè hi ha hagut un augment de la quota per tona, que passa de 66,40 € 
a 72,75 €  i també per la consignació per poder abonar el 26,23 % de la paga de Nadal de 2012 
,que quedava pendent de pagar i ara el govern central ha autoritzat a fer-ho. 
Diu que el total de suplements de crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria son 
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75.839,03 € , i 104.533,10 € pel pagament de les despeses que acaba de comentar. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que a l’explicació troba a faltar la partida pressupostària 
1721-623 de 4.783,03 € que és molt important per ells i tal com van demanar a la junta de 
portaveus agrairíen que la regidora expliqués com han previst posar en marxa l’equip de 
cloració del Mas Mimó i si suposarà més despeses una vegada estigui la cloració en marxa. 
 
La Sra. Ríos diu que s’ho ha saltat sense adonar-se’n, i explica que reserven aquesta quantitat 
per l’equip de cloració del Mas Mimó i que hauran d’iniciar els tràmits per a la legalització del 
pou, igual que s’està fent amb la resta de pous del municipi i si finalment no es tirés endavant 
sempre son a temps de desconsignar-los. 
 
La Sra. Santander explica que ja es van recollir les propostes que van fer a la comissió 
informativa però que de moment només han reflexat la cloració, perquè el tema del pou s’ha 
d’acabar d’estudiar per tal que surti el millor possible a nivell econòmic. 
 
La Sra. Ríos afegeix que el que prima és la qüestió sanitària, que l’aigua estigui clorada i a 
partir d’aquí ja s’acabarà de valorar la inversió que calgui. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui comenta que a la comissió informativa els faltaven números i 
van discutir molt del tema informàtic, però no van parlar dels 58.000 € de la modificació de 
l’aigua. Segueix dient que en relació als 4.000 per la cloració del Mimó ja van dir que el millor 
seria fer un estudi per veure si es possible fer arribar l’aigua de la depuradora o bé fer-ho des 
de la xarxa municipal per tractar-se d’un sol usuari.    
 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que tot això té més a veure amb despesa de materials d’aigua, 
bombes reguladores, tubs, colzes, doncs es vol modificar la dinàmica de funcionament, estan 
fent un inventari del material de la brigada per evitar comprar sobre la marxa i aprofitar 
descomptes per compres més grans. Pel que fa a la viabilitat de portar l’aigua des de el Mimó, 
explica que seria factible però molt costós, doncs han de travessar tren, autovia, autopista i 
carretera local per abastar una casa rural, per tant no sembla la millor solució.  
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui explica que al Mimó s’està treballant amb el Projecte 
“LIFE” , d’Entorns de Montserrat i segurament es signarà un conveni amb la Diputació per 
posar uns corrals per a la prevenció d’incendis, i el que es vol intentar és que la part de 
legalitzar el pou, encara que sigui per aigua no potable , ho paguin ells. 
 
La Sra. Ríos vol aclarir al Sr. Boada que el material inventariable es pot posar com a inversió 
comptablement, per això està a la 623. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR  X X X X 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS  X      
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1.3.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’ACCEPTA CIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA  , PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE  LES ESCOLES DE 
MÚSICA I/O DANSA, PER AL CURS 2014-2015. 

 
Amb motiu de la Resolució 323/X, aprovada en data 2 d’octubre de 2014, per la qual el 
Parlament de Catalunya instà al Govern a estudiar,  en el marc d’una Comissió Mixta 
Departament Ensenyament i Entitats Municipalistes, la situació i el sosteniment de les escoles 
de música, l’esmentada comissió aprovà la proposta de criteris a tenir en compte en 
l’assignació dels ajuts econòmics a  atorgar pel Departament d’Ensenyament per al 
funcionament de les Escoles de Música Municipals. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 27 de juliol de 2015, 
acordà sol·licitar-ne  ajut econòmic per al funcionament de l’Escola de Música Municipal de 
Vacarisses. 
 
Atès que en data 10 de novembre de 2015 la Direcció General de Centres Públics ens 
comunica que l’import de la subvenció per al sosteniment del funcionament de les Escoles de 
Música i/o Dansa de titularitat de les corporacions locals, per a l’any 2015, atorgat pel 
Departament d’Ensenyament a l’Ajuntament de Vacarisses és de 30.235,28 euros. 
 
Atès que per a tramitar el pagament de la subvenció requereixen acord del Ple de la Corporació de 
l’acceptació de la subvenció. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
18 de novembre de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
PRIMER.-  Acceptar l’ajut atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, per import de 30.235,28 euros, en concepte de subvenció destinada al 
sosteniment del funcionament de l’ Escola de Música Municipal de Vacarisses, per 
a l’any 2015. 

 
SEGON.-  Comunicar el present acord a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
La Sra. Santander explica que aquest any la Generalitat els ha atorgat una subvenció de 
30.235,28 destinada a l’Escola Municipal de Música. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
 



 8 

1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUER RA-AM, DE SUPORT A LA 
RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la 
següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades 
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces 
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una 
àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no 
subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat 
català independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 
catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per 
fer efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta 
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder 
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat 
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular 
del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la 
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel 
poble en referèndum, entre altres sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest 
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i 
pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una 
participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els 
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets 
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, 
com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu 
el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda 
posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat 
internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals 
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments 
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica 
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
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l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es 
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, 
mentre duri aquesta situació. 
 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, 
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que 
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats 
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el 
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars 
afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el 
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació 
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos 
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a 
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), 
a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per 
raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional 
de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà 
no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme 
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 
 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona 
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat 
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, 
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que 
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català 
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels 
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha 
de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte 
de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per 
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 
 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns 
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que 
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes 
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos 
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu 
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dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en 
matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 
fonamentals esmentats. 
 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines 
de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, 
promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la 
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control 
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.  
 

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el 
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim 
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit 
pel Govern espanyol. 
 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la 
càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i 
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus 
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els 
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant 
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i 
eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat 
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una 
revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i 
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la 
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. 
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats 
al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern 
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables 
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels 
interessos amb finalitats socials.” 
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Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de 
plantejaments amb la cambra catalana.  
 
Per aquest motiu el grup municipal d’  ESQUERRA-AM, proposa al ple de l’Ajuntament de 
Vacarisses l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

PRIMER.-   Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Vacarisses a la resolució 1/XI 
del Parlament de Catalunya.  

 
SEGON.-  Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 

president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 
 
El Sr. Alcalde explica que el que proposen és l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al suport 
a la resolució del Parlament de Catalunya. A continuació llegeix els tres primers punts de la 
moció, i acaba dient que en definitiva el que busquen és el camí per portar a Catalunya a ser 
un estat independent. 
 
La Sra. Santander diu que ells s’abstenen. 
 
El Sr. Serna diu que els ha sobtat que entre la resolució 1/XI i l’annex hi ha una diferència molt 
gran, doncs amb la resolució hi ha moltes coses amb les que no hi estan d’acord i en canvi 
amb l’annex estan pràcticament d’acord en tot, per tant els agradaria poder votar la resolució 
per una banda i l’annex per una altra, però com sempre ha dit Veïns per Vacarisses és un partit 
que té components de moltes ideologies i per tant han de ser respectuosos amb tots ells.  
Demana a l’alcalde que la votació sigui secreta, doncs no volen influir en ningú, principalment 
del seu grup. 
 
El secretari intervé dient que no hi ha problema si els regidors ho accepten, tal i com determina 
el R.O.M.,  i que s’hauria de preparar la votació  
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez, qui diu que ells tenen les idees clares i saben a qui 
representen, i la seva postura és prou coneguda, no volen situar Catalunya fora de la llei i de 
les institucions, doncs per a ells el problema no és Espanya sinó el PP. Pel que fa a l’annex al 
que el Sr. Serna feia referència diu que es tracta d’una obvietat, doncs qualsevol govern sigui 
republicà o com sigui ja ho haurien d’haver estat defensant fins ara, i el president en funcions 
ho hauria d’haver estat aplicant. Afegeix que el govern de Junts pel Sí amb la Cup i si el Sr. 
Mas és president o no els genera dubtes,  i creuen que això els està portant a una inestabilitat 
que no convé al país. 
 
Davant l’acceptació de tots els regidors es procedeix a fer la votació secreta i el resultat és 6 
abstencions, 5 vots a favor i 2 en contra, i per tant resta aprovada la moció. 
 
 
 
1.5.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUE RRA-AM , PSC-CP , MV-

E I VPV , EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L'IVA CULTURA L QUE AFECTA A LA 
CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN 
L’ÀMBIT LOCAL 

 
D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses ESQUERRA-AM, PSC-CP, 
MV-E i VpV, desitgen sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de 
l'Impost sobre el Valor Afegit(IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb excepció 
del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha 
tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la creació i l'accés de la 
cultura de la majoria de la nostra ciutadania. 
 
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats com 
del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a interpel·lació de reforma 
per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues derrotades per la majoria 
absoluta del PP. 
 
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector 
d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per part de 
la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat significativament, 
doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte,ha quedat reabsorbit per la caiguda de les 
bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats i seguretat social, que ha 
suposat una disminució de la demanda i, conseqüentment, de la facturació en el sector cultural. 
 
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra de 
miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el foment de 
nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i pobles, i per 
tant afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre.  
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la seva 
funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper principal, són 
també directament perjudicades amb aquesta mesura. 
 
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada de 
l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, els Grups Municipals de l’Ajuntament 
de Vacarisses ESQUERRA-AM, PSC-CP, MV-E i VpV presenten per a la seva consideració i 
acceptació pel Ple Municipal la MOCIÓ instant al Govern d'Espanya a: 
 
1. Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de 

mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com 
cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i, mantenint el 4% 
per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i 
especialment aquelles que van directament adreçades al públic infantil-. 

 
2. Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del 

reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb 
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal. 

 
3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un 

IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb 
l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la creació 
i el consum cultural. 

 
4. Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al 

Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de 
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui llegeix els acords de la moció i seguidament es sotmet a 
votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.6.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUE RRA-AM,  MV-E I VPV,  

PEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOL ÈNCIA ENVERS LES 
DONES. PER UNA SOCIETAT LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLIS TA. 

 
El 25 de novembre és el dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
Els membres del consistori de Vacarisses manifestem el nostre rebuig i condemna a qualsevol 
forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones. Una  greu  
vulneració  dels drets humans fonamentals de les dones que destrossa vides, famílies i 
comunitats però que conviu quotidianament entre nosaltres. 
 
El degoteig constant d’assassinats no és més que la punta de l’iceberg d’una problemàtica 
estructural de la nostra societat. La violència física, psicològica, econòmica o els 
micromasclismes, són formes d’expressió de la violència masclista que sovint no són visibles a 
primera vista i, per tant, són encara més difícils d’atacar. 
 
És especialment preocupant el creixement de la violència masclista entre els més joves i la falta 
de conscienciació de les generacions més joves. Lluny de la creença que els comportaments 
masclistes són un fet generacional, ens trobem amb la dura realitat que la violència masclista 
és més vigent que mai entre el jovent. I aquesta s’exerceix d’una forma més subtil i en dificulta 
la seva detecció, per això creiem que urgeix que els nostres governs reconeguin aquesta 
situació i posin els recursos necessaris per actuar-hi apostant per les polítiques de prevenció i 
sensibilització i destinant tots els recursos econòmics necessaris. 
 
Des de totes institucions, independentment del seu nivell, es pot treballar per fer front a aquesta 
lluita diària. Revisant i millorant els protocols locals i comarcals davant un cas de violència 
masclista, amb suport als SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) i a totes les 
associacions, taules amb tots els agents per coordinar accions o realitzant programes per 
col·lectius específics. 
 
El dret de les dones a viure lliures de violència masclista ha de ser una prioritat en les agendes 
polítiques i passar a ocupar agendes socials dels diferents governs. Ens cal un pacte global 
contra la violència masclista que inclogui tots els agents implicats en aquesta lluita. 
 
En el procés de construcció d’una República catalana proclamem aquest dret com un dels drets 
fonamentals del nou país, fent-ne esment en la seva constitució i desenvolupant-lo a través 
d’una llei transversal que permeti posar fi a aquesta xacra social de la única manera que serà 
possible fer-ho: des de tots els àmbits socials, econòmics i culturals. 
 
Encoratgem a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol manifestació 
de violència i mostrem, un cop més, el nostre compromís a seguir treballant per uns Països 
Catalans lliures de violència masclista. 
 
I per això, es sotmet al Plenari de l'Ajuntament de Vacarisses el present 
 

A C O R D 
 
Donar suport a aquest manifest, de manera complementària a la moció amb motiu de la marxa 
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estatal contra les violències masclistes, aprovada en Ple el passat 29 d’octubre de 2015. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui llegeix el manifest. 
 
“MANIFEST INSTITUCIONAL  
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
 
25 de novembre de 2015  
 
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos per 
manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que 
l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.  
 
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt 
especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment 
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de 
recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar 
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits 
diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i 
implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.  
 
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com 
demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en 
concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les 
dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les 
conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.  
 
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels 
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a 
objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i 
les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere 
i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.  
 
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l'alternativa 
que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència masclista. La 
nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que 
no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és 
conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre 
simbòlic per significar i interpretar la realitat.  
 
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el 
masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels 
homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per 
una part de la societat com a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i 
devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, 
la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.  
 
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura 
ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida 
a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria.  
 
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, més 
encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de 
possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que reconegui la 
urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos 
masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem 
de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al 
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passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat democràtica moderna 
que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència 
masclista.  
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes, amb 
la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir 
conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista que 
representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre 
dones i homes.  
 
Barcelona, novembre de 2015” 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que estan d’acord amb el que acaba de llegir el Sr. Gibert, però 
que la moció està redactada amb connotacions partidistes i per aquesta raó s’abstenen. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x  x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS     x   
 
 
 
 
 
1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUE RRA-AM, PSC-CP , MV-

E I VPV,  D’ADHESIÓ AL MANIFEST LOCAL PER A L’HABIT ATGE DIGNE I 
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 

 
 
Vivim temps convulsos, amb realitats confrontades, que condicionen el desenvolupament social 
de les ciutats que representem, raó per la que reclamem a les administracions competents la 
seva actuació i bon govern. Representem el món local, l’administració més propera a la 
ciutadania, la que millor coneix la situació real, però la que més limitacions té a l’hora d’engegar 
polítiques efectives per a la recuperació.    
 
La societat actual és víctima de l’esclat de la bombolla immobiliària l’any 2008; d’altes xifres 
d’atur, amb més de la meitat d’aquests sense subsidi; de l’augment constant del nombre de 
famílies vulnerables o en risc de vulnerabilitat... Set anys de crisi econòmica generalitzada de 
forta intensitat.    
 
Des dels ajuntaments reconeixem el mèrit indiscutible dels moviments socials com les PAH, 
que han conscienciat i han mobilitzat a la ciutadania contra els desnonaments i, en definitiva, 
han col·locat amb força a l’agenda política els problemes de la vivenda i de la pobresa 
energètica.   
 
A les nostres ciutats conviuen dues realitats antagòniques: d’una banda milers d’habitatges 
buits, propietat d’entitats financeres que han executat hipoteques, i per l’altra, milers de famílies 
sense capacitat d’accés a una vivenda, demanant a l’administració que els hi garanteixi el seu 
dret constitucional a un habitatge digne.    
 
Les dades ens indiquen que a finals de l’any 2014 al conjunt d’Espanya hi havia milers 
d’habitatges buits sense complir la funció social per a la que van ser construïts. Al mateix 
temps, ens trobem amb un gran nombre de famílies sense recursos, que han estat 
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desproveïdes o que no poden accedir per primer cop a un habitatge i que no poden assumir les 
despeses de subministraments d’aigua, gas i electricitat... 
 
Els afectats recorren als ajuntaments demanant ajuts i solucions a la seva precarietat. Els 
ajuntaments, tot i no tenir competències, hem destinat cada vegada més recursos a pal·liar 
aquestes situacions, però tenint present que només s’han pogut atendre les de més urgència i 
emergència.    
 
Històricament, la promoció d’habitatges públics (HPO) ha estat molt escassa i gairebé limitada 
a la venda tant per part de les Comunitats Autònomes com per part del Govern Central. El 
mateix amb el lloguer, amb uns percentatges molt inferiors al de països del nostre entorn.    
 
Constatem, a més, que els països on la bombolla immobiliària va afectar menys, són aquells on 
el parc públic d’habitatges de lloguer és superior: El 32% a Holanda, el 24% a Àustria, el 19% a 
França o el 18% al Regne Unit. Per contra, a Espanya és només de l’1,1%, segons l’informe de 
Amnistia Internacional de juny de 2015.    
 
Al nostre país s’ha de reconèixer també el mèrit d’algunes Comunitats Autònomes que han 
desenvolupat legislació valenta per a donar solució a aquests problemes, malgrat que algunes 
lleis autonòmiques hagin estat recorregudes pel govern central davant el Tribunal 
Constitucional i aquest les hagi modificat substancialment, mentre que altres estan en procés 
d’estudi pel seu possible recurs pel govern estatal.   
 
Davant aquesta situació, volem donar suport a la creació d’una “Plataforma de Municipis per a 
l’Habitatge Digne i contra la pobresa energètica” com a instrument per a plantejar als governs 
autonòmics, al govern estatal, als agents econòmics i socials, i a l’opinió pública en general, 
l’adopció de mesures polítiques orientades a trobar una solució estructural i sostenible dels 
problemes relacionats amb l’habitatge al nostre país, com ara les següents:    
 
1. Reconèixer el dret a l’habitatge com un dret fonamental de tots els ciutadans i ciutadanes i 

instar a les administracions competents a desenvolupar les lleis adequades per a garantir 
efectivament l’exercici d’aquest dret a tota la ciutadania. 

 
2. Determinar que el dret a l’habitatge digne s’ha de garantir a totes les famílies a un preu 

màxim equivalent a un terç dels ingressos familiars, inclosos els subministres bàsics 
d’aigua, gas i electricitat. 

 
3. Desenvolupar polítiques de promoció pública d’habitatge destinat bàsicament a lloguer 

social, fins assolir percentatges semblants a l’entorn europeu (més del 15%) sobre el parc 
total d’habitatges del país. 

 
4. Revisar la normativa vigent, com la “ley de segunda oportunidad” i altres, que permetin 

paralitzar les execucions hipotecàries en cas d’insolvència justificada de bona fe, i 
alternativament, acordar la dació en pagament exonerant el deute pendent i excloent de 
l’execució dels avals l’habitatge habitual de l’avalador. 

 
5. Reconèixer el dret de les persones que hagin perdut l’habitatge com a conseqüència d’una 

execució hipotecària per insolvència sobrevinguda, a que se’ls faciliti una vivenda en règim 
de lloguer social a un preu que no superi el 30% dels seus ingressos. 

 
6. Incrementar el parc d’habitatges dels fons socials d’habitatge públic (locals, autonòmics i 

estatal) per garantir el dret a l’habitatge a la ciutadania vulnerable, atorgant als ajuntaments 
les funcions de gestió de tots els habitatges socials del seu municipi, i assumint des de les 
CCAA i AGE les despeses de obtenció i manteniment dels habitatges dels fons 
supramunicipals. 

 
7. Regular per llei la cessió obligatòria de l’ús temporal als fons públics d’habitatge social dels 

habitatges buits propietat d’entitats financeres i/o grans propietaris, que restin més de dos 
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anys desocupats i, per tant, sense complir la funció social per a la qual foren construïts. 
Aquestes cessions augmentaran el parc disponible de vivendes en lloguer social per 
atendre emergències i allotjar famílies en situació de vulnerabilitat. 

 
8. Regular ajuts a fons perdut per a la rehabilitació del parc d’habitatges antics propietat dels 

seus residents o de petits propietaris, incloent aspectes d’eficiència energètica i 
accessibilitat, i condicionar els ajuts als propietaris no residents a la seva inclusió en els 
programes de lloguer. 

 
9. Per a combatre la pobresa energètica, crear un fons social de gestió pública municipal amb 

aportacions de les empreses subministradores equivalent al 2% de la seva facturació a 
cada municipi, destinat a cobrir les despeses de les famílies vulnerables. I prohibir per 
normativa els talls de subministrament sense informe previ i avaluació dels serveis socials 
municipals. 

 
10. L’existència d’habitatges buits als municipis provoca problemes de salubritat, seguretat, 

convivència, dificulta la cohesió i la planificació urbana i facilita el fenomen de les 
ocupacions irregulars. Cal habilitar mecanismes i recursos per a resoldre les ocupacions i 
per a fomentar la convivència mitjançant la dinamització de les comunitats veïnals. 

 
I per això, es sotmet al Plenari de l’Ajuntament de Vacarisses el següent 
 

A C O R D 
 
Donar suport a aquest manifest. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Santander qui ,abans de llegir els acords de la moció, vol ressaltar un 
parell de paràgrafs d’aquesta: 
 
“Des dels ajuntaments reconeixem el mèrit indiscutible dels moviments socials com les PAH, 
que han conscienciat i han mobilitzat a la ciutadania contra els desnonaments i, en definitiva, 
han col·locat amb força a l’agenda política els problemes de la vivenda i de la pobresa 
energètica.”  
 
“Davant aquesta situació, volem donar suport a la creació d’una “Plataforma de Municipis per a 
l’Habitatge Digne i contra la pobresa energètica” 
 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que troben que es tracta d’una moció molt encertada i necessària 
doncs amb la situació que estan vivint avui dia moltes famílies aquestes mesures s’han de tirar 
endavant. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents: 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

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

JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 26 D’ OCTUBRE DE 2015,  i 2 ,9  i 16 DE 
NOVEMBRE DE 2015. 

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

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

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 298/2015, de 23/10/2015, al 339/2015, 
de 18/11/2015), (Hisenda, de 4/2015, de 11/11/2015, al 6/2015, de 11/11/2015), (Medi 
Ambient i Sostenibilitat, del 39/2015, de 20/10/2015, al 42/2015, de 12/11/2015), 
(Serveis Municipals, del 91/2015, de 23/10/2015, al 94/2015, de 13/11/2015), 
(Urbanisme, del 94/2015, de 26/10/2015, al 102/2015, de 19/11/2015), 
(Industria,Promoció Econòmica,comerç i Turisme, el 6/2015 , de 18/11/2015) 
(Educació, del 28/2015, de 13/11/2015, al 29/2015, de 18/11/2015) (Acció Social, 
Cooperació i Solidaritat, del 50/2015, del 19/10/2015, al 53/2015, de 19/11/2015), 
(Cultura ,Festes i Patrimoni,  el  28/2015, de 27/10/2015, al 29/2015, de 13/11/2015). 

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

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui demana que li facin arribar aquest estudi del pavelló per poder-
ho revisar. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que en relació al poliesportiu suposa que han tingut en compte la 
inversió i l’amortització, doncs és impossible que s’hagin gastat 1.000.000 €, i a més encara 
que el tanquin l’amortització la seguiran tenint igualment. Afegeix que difereix molt en els 
números que han donat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ja li faran arribar els números. 
 
El Sr. Boada diu que amb els costos també hi ha incloses les assegurances, l’amortització, 
però el pavelló ja està fet, ja està amortitzat i per tant no son despeses que surtin de caixa. 
 
Adreçant-se a la Sra. Santander li pregunta què vol dir amb material valoritzable, que les bales 
que surten poden anar allà, o quin material pot anar a la cel.la ?. 
 
La Sra. Santander li respon que el material valoritzable es material que després es pot treure 
de la cel·la, no en canvi material hospitalari i d’altre tipus, i seran els tècnics els que hauran de 
revisar que no s’aboquin allà i s’aboquin a un altre lloc. 
 
Per altra banda el Sr. Boada diu que durant el ple passat, parlant de l’abocador, el Sr. Alcalde 
va dir que tot estava signat referint-se al CTR i al planejament i que per tant no van poder-hi fer 
res, però diu que per l’aprovació inicial del CTR Unió Independent estava al govern i van votar-
hi a favor i,  en canvi, l’acord provisional de la modificació del planejament la va votar el tripartit,  
i per tant li agradaria que miressin què van votar en aquell moment i que li fessin saber. A més 
vol saber si en el cas que aquest acord no s’hagués aprovat per part del tripartit, aquest fet 
hagués suposat danys i perjudicis cap a la comarca o municipis que haguessin aprovat 
convenis. 
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El Sr. Boada seguiex la seva intervenció dient que quan es fan unes obres com les de 
Torreblanca o La Coma, es diu com es cobraran i es pagaran, és a dir , que hi ha acords amb 
els veïns de que l’últim pagament es fa un cop acabades les obres, i en canvi ha vist que a una 
comissió informativa en que encara no es donen les obres per acabades i ja s’ha fet l’últim 
pagament i encara en faltarà un altre, cosa que no haurien de fer, doncs no és el que es va dir 
als veïns. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui demana perquè la Torrota no està il·luminada. 
 
La Sra. Sánchez diu que no en té coneixement. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja ho miraran. 
 
El Sr. Gibert diu que ja que l’ajuntament ha fet una despesa s’hauria de veure què passa. 
 
Torna a prendre la paraula la Sra. Sánchez qui en resposta al Sr. Boada en relació a les obres 
de la Coma diu que les obres estan acabades,  i per altra banda creu que han tingut la 
deferència d’explicar en una reunió, on ells van ser-hi presents, el fet de que hi hauria un 
sobrecost que generaria una nova quota. Per tan s’ha posat en circulació la quarta liquidació,  
que ja era la prevista,  i s’ha fet una carta als veïns informant que això era així i que a més a 
més la última quota, la del sobrecost dels 48 cèntims per metre quadrat , es passaria al febrer 
per donar un termini per a que la gent es recuperi, i que  com sempre qui necessiti un 
fraccionament pot posar-se en contacte amb Diputació. 
 
El Sr. Boada respon que la junta de govern ha modificat el calendari de pagaments, doncs la 
última quota s’havia de passar un cop acabades les obres. 
 
La Sra. Sánchez li diu que des de mitjans d’octubre està signada l’acta de recepció de les 
obres, per tant ha estat gairebé simultani l’acabament amb la Junta. 
 
 
Essent les  20 hores i 50 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, 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 
 


