
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 3 DE DESEMBRE DE 2018

Vacarisses,  3  de  desembre  de  2018,  essent  les  vint  hores  del  dia  de  la  data  i  prèvia
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió extraordinària, 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
                                                                       
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde  

Regidors

Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde
Clara Fuster i Ramon 2ª  tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater, 3r tinent d’alcalde
Pere Casas i Ardanaz
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla i Sangrà
Martí Llorens i Morraja
Laura Sánchez i López
Mariana Ríos i López
Pedro Roque Serna i González
Juan Pablo Garrido i 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.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL
DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2019.

Vist que ja està ultimada l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament per l’any  2019.

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 extraordinària urgent el 28 de
novembre de 2018, ha dictaminat 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 2019, 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 l’Estat d'Ingressos i Despeses del
pressupost que, resumides per capítols, són les següents: 

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ CREDITS INICIALS

1è. Impostos directes 4.289.504,76

2on. Impostos indirectes 90.000,00

3er. Taxes, preus públics i altres ingressos 1.552.149,94

4art. Transferències corrents 2.734.524,82

5è. Ingressos patrimonials 25.000,00

6è. Alienació Inversions Reals 0,00

7è. Transferències de Capital 0,00

8è. Actius Financers 0,00

9è. Variació de Passius Financers 175.000,00

 TOTAL GENERAL 8.866.179,52

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ CREDITS INICIALS

1è. Despeses de personal 3.766.400,68

2on. Despeses corrents en béns i serveis 4.244.882,84

3er. Despeses financeres 28.000,00

4art. Transferències corrents 285.040,00

5è. Fons de Contingència i altres imprevistos 0,00

6è. Inversions Reals 306.000,00

7è. Transferències de Capital 0,00

8è. Actius financers 0,00

9è. Passius Financers 235.856,00

 TOTAL GENERAL 8.866.179,52

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,  anunciant-ho  al  tauler  d’edictes  de
l’Ajuntament i a l’eTauler, i 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, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que tenen un únic punt en l’ordre del dia que és
l’aprovació inicial dels pressupostos generals de l’ajuntament per l’exercici 2019,  i que ja van
explicar a la comissió de dimecres perquè es feia la convocatòria per avui.

Explica que el pressupost d’enguany és de 8.866.189,52 € que representa un 0,93 % més
respecte  l’any  passat  que  va  tenir  un  fort  augment.  Diu  que  el  pressupost  consolida  les
polítiques que s’han seguit en aquest mandat i els recorda que, pel que fa a les inversions, hi
ha coses que ja estan a les seves partides corresponents, doncs ja s’han fet o estan a punt de
fer-se, com l’aparcament, La Creu, el CAP, el camp de gespa, el nucli urbà, el pavelló, el pou....
tot  aprovat  en  l’anterior  pressupost.  Afegeix  que  es  tracta  d’un  pressupost  el  més  social
possible, que malgrat que la taxa d’atur ha baixat segueixen apostant per la regidoria d’Acció
Social que puja les seves dotacions en un 25% degut  principalment per l’aplicació del  SIS,
Servei  d’Intervenció  Socioeducativa  que pretén  una  nova mirada  transversal  i  integral  dels
Serveis Socials, però que també implica Joventut, Educació, Infància...

Segueix  explicant  que  el  pressupost  segueix  apostant  per  la  protecció  i  millora  del  Medi
Ambient,  aposta començada el 2015,   i  destaca la  baixada del  que s’ha de pagar  al  CTR,
gràcies  a  la  implementació  del  “porta  a  porta”  que  ha  fet  baixar  considerablement  les
escombraries que s’aporten perquè es fa el reciclatge a casa. També destaca l’augment del
retorn doncs, el fet de que el reciclatge es faci com s’ha de fer implica un major retorn en funció
del que es recicla. És per tot això que als capítols II i IV , la partida de Medi Ambient puja un
19,27%.

Per altra banda diu que segueixen apostant per l’ensenyament i, en conseqüència, apostant per
tots els àmbits educatius,  consolidant el Son dels Vents i l’Escola d’Adults, una aposta clara del
govern per l’ensenyament.

Comenta que també hi ha un augment en els capítols II i IV d’un 37 % pel que fa a Joventut,
comptabilitzant el cost total del Pack Jove, a diferència d’anteriors exercicis.
Igualment destaca la pujada d’un 14% en parcs i jardins per poder tenir uns parcs i jardins en
condicions,  i  seguir  apostant  per  les  instal·lacions  esportives  millorant  el  gimnàs  i  la  seva
maquinaria,  i destacar la disminució de la despesa en subministrament d’energia elèctrica i
carburant, doncs segueixen amb la tasca de rendibilitzar tan econòmicament com socialment
les instal·lacions esportives. Afegeix que l’utilització actual del  pavelló la consideren un èxit,
doncs  s’hi  practiquen  fins  a  8  esports  col·lectius  i  aquesta  utilització  va  en  augment,  en
conseqüència  la  seva  rendibilitat  tan  econòmica  com  social,  que  en  definitiva  és  la  més
important, segueix endavant.
Aclareix que aquestes son, a grans trets, les partides pel que fa a les regidories que tenen els
augments més significatius, la resta son continuistes.
Pel que fa a les inversions destaca que pugen 306.000 €, diners que surten de sol·licitar el
crèdit de 175.000 € i els 131.000 provinents de l’abocador i que ja fa dos exercici que no es
destinen a despesa ordinària. D’aquí vol destacar els 74.000 € per la xarxa d’aigua, dels carrers
Tulipans i  Egara,  40.000 € per  l’escullera  i  llosa del  pàdel  al  camp de futbol,  10.000 € en



reposició de vàlvules, acabar la insonorització de l’Escola de Musica i del Casal, la coberta de
policarbonat del pavelló, una aposta per la millora de la piscina municipal i pavelló, així també
com el Punt Track i l’adequació elèctrica de l’ajuntament per donar servei a un generador en
cas d’apagada elèctrica.
Per  acabar  diu  que  segueixen  l’aposta  per  la  participació  ciutadana  amb  30.000  €  pels
pressupostos participatius. 

Explica que els pressupostos estan parlats i pactats amb el PSC, doncs els van fer una sèrie
d’aportacions que van creure que milloraven el pressupost i,  per això, van ser acceptades i
portades als pressupostos que es presenten a Ple.

El Sr. Serna diu que s’han mirat el pressupost que els van fer arribar per mai,l que és molt més
curós que el que els van donar  en mà, i  encara que agraeix l’explicació del Sr.  Alcalde els
agradaria que cada regidor els expliqués les seves partides ben detallades,  que és com s’ha
de fer i és com es pot arribar a entendre el pressupost, doncs amb les explicacions del Sr.
Alcalde no es veuen amb cor de valorar si els agrada o no.

El Sr. Alcalde respon que ell fa una explicació general i que els han anotat al pressupost quines
partides son les que canvien substancialment el respecte l’any passat,  i ja ha dit que el que fa
el pressupost es consolidar les polítiques que s’han dut terme durant aquest mandat, per tant,
n’hi ha moltes que no varien. De totes maneres li diu que si té algun dubte en concret d’alguna
regidoria evidentment estan aquí per informar.

El  Sr.  Serna  diu  que el  que li  està  dient  és  que els  regidors  no poden explicar  les  seves
partides.

El Sr. Alcalde diu que sí que les poden explicar, però no partida per partida.

El Sr. Serna diu que ell es refereix a regidories, i que en cinc minuts per regidor n’hi ha prou,
però si el Sr. Alcalde no vol...

El Sr. Alcalde torna a dir que si vol preguntar a algun regidor per alguna partida en concret allà
estan per explicar-li. 

El Sr. Serna torna a preguntar si es farà un resum general regidor per regidor.

El Sr. Alcalde diu que ell té les competències d’Hisenda i per això fa l’explicació general del
pressupost,  i si tenen alguna pregunta en concret per qualsevol regidor pot fer-ho.

El  Sr.  Serna diu que ell  farà la  pregunta, però vol  que quedi  clar que ha demanat  que els
regidors fessin una explicació. 
En relació a Esports pregunta quina és la suma de les partides que donen el pressupost de
72.000 €,   perquè ho ha sabut trobar però li ha costat molt i, per tant, vol que sigui el regidor
d’esports qui li  expliqui d’on surten. Per altra banda diu que hi ha una partida de 35.100 €,
també d’esports, que no sap de què és i una altra de 990 € que tampoc sap  què es.

El Sr. Alcalde li pregunta si s’està referint a inversions d’Esports.

El Sr. Serna respon que sí.

El Sr. Alcalde diu que a l’annex d’inversions no hi ha cap partida de 72.000 €.

El  Sr.  Boada  aclareix  que les  inversions  estan  desglossades  i  a  nivell  pressupostari  estan
juntes.
 



Intervé el Sr. Casas qui explica que, a les partides on diu annex d’inversions, apareixen totes
les que sumen els 72.000 € i els 35.100 € d’inversions d’esports.

El Sr. Serna demana que li especifiqui els imports.

El Sr. Casas diu que els imports que fan els 72.000 € son 20.000 €, 6.000 €, 40.000€, 6.000€, i
els que fan els 35.100 € son 5.000 €, 6.500 €, 10.000 €, 3.800 €, 7.000 €, 800 € i 2.000 €.

El Sr. Serna diu que falta un import de 390 €.

El Sr. Casas respon que correspon a un equip de música.

El Sr. Serna diu que el sumatori son 990 € i que no sap si s’estan sumant els 600 € que hi ha
abans.

El Sr. Casas diu que sí, que els 600 corresponen a una camil·la.

El Sr. Serna agraeix al Sr. Casas les seves explicacions.

El  Sr.  Casas respon que, com ja li  ha dit,  els documents que tenen els dos son iguals,  no
diferents.

El Sr. Serna diu que ell no ha dit que fossin diferents, sinó que els 35.100€ i els 990 € li han
costat de sumar des del pressupost, des de l’annex és fàcil, però només han tingut 4 dies per
mirar-s’ho.

El Sr. Alcalde respon que han tingut 5 dies i que ja els ho fan arribar tot expressament per tal
que ho tinguin més clar, doncs és en aquest full on s’especifiquen totes les inversions, a més
també els envien el resum per capítols.

El  Sr.  Serna pregunta quina és la  ubicació del  pàrquing de Can Serra, doncs ningú els ha
informat.

El Sr. Alcalde respon que és el pàrquing de l’estació,  i que ja en van parlar.

El Sr. Serna diu que probablement li hagin explicat al PSC, punt per punt. Per altra banda diu
que les estacions de l’avinguda Muriel Casals tampoc sap que son.

El Sr. Casas diu que hi ha un error, que no son estacions sinó estacionaments.

El Sr. Alcalde, adreçant-se al Sr. Serna , li diu que amb el to que està agafant......, li recorda que
dimecres,  a  la  comissió,  ell  i  Intervenció  es  van  posar  a  disposició  seva  per  tal  que  per
qualsevol dubte, a qualsevol hora, els poguessin trucar. Afegeix que la voluntat d’ells ha estat
negociar i pactar uns pressupostos amb tothom, des de la primera reunió del mes d’octubre,
però li recorda que l’any passat van negociar un punt amb ells i després hi van votar en contra, i
per part d’U.I.P.V. ja no els van arribar a proposar res, per tant el seu marge per negociar-los
s’acota molt.

El Sr. Serna li diu al Sr. Alcalde que li ha dit que el seu to no li agrada.

El Sr. Alcalde diu que ell no ha dit això, sinó que es referia a que el to de la seva intervenció
porta a dir el que ell està dient, que ells no han donat els pressupostos quan tocava, etcètera...

El Sr. Serna respon que és la pura veritat, però que ell creia que li deia que el seu to no li
agradava i li  resultava agressiu, quan ja sap que durant tota la legislatura el seu to ha estat
suau.



El Sr. Alcalde diu que ja li ha aclarit al que es referia, al to de la seva intervenció respecte a
això, no el seu to de veu, que li sembla perfecte, fins i tot agradable.

El Sr. Serna li diu que a ell, a vegades, el to del Sr. Alcalde no li agrada, però son apreciacions.
Per acabar el Sr. Serna diu que des de Veïns per Vacarisses estan totalment en desacord, no
amb el pressupost, que és continuista, sinó amb l’annex d’inversions,  igual que el Sr. Alcalde
ha criticat a tos els anteriors equips de govern.

El Sr. Alcalde diu que ell no critica les inversions que es fan en un municipi, pot no estar d’acord
amb algunes , però no és cert que estigui en contra de les inversions.

El Sr. Serna diu que poden treure actes anteriors i veurà que, en general, les criticava perquè
es feien a ultima hora i eren electoralistes.

El Sr. Alcalde demana que no posi en boca seva coses que ell no ha dit, aclareix que el que ell
va criticar del seu govern és que van reservar 800.000 € de romanent, no dels pressupostos,
pels últims 6 mesos.

El Sr. Serna li diu que és el mateix que farà ell.

El Sr. Alcalde respon que el Sr. Serna no sap diferenciar el romanent del pressupost, després
dels anys que ha estat governant.

El Sr. Serna diu que ara tenen 306.000 € en préstecs.

El Sr. Alcalde li respon que no, que els préstecs son 175.000 €.

El Sr. Serna diu que son els 175.000 € i els 131.000 € que fan 306.000 €.

El Sr. Alcalde diu que això son inversions, no préstecs, i que els 131.000 € venen de l’abocador
i els 175.000 € d’un préstec que es demana cada any a Crèdit Local a interès 0, doncs és un
dels pactes als que va arribar aquest govern, per poder fer inversions que fa anys que no es
feien a Vacarisses. Afegeix que l’endeutament viu a hores d’ara és del 18,98 % i, quan van
entrar,  era del  30  %,  per  tant  consideren  que endeutar-se en  175.000 €  per  invertir  en el
municipi amb l’endeutament tant baix que tenen és bo.

El Sr. Serna diu que si ho creuen així que segueixin endavant, però que ells creuen que no ho
haurien de fer, i menys l’últim any de la legislatura.

El Sr. Alcalde li diu al Sr. Serna que vol intentar fer-li entendre les coses, i que si el que li està
dient és que per ser l’últim any de legislatura no han de fer un pressupost o inversions,  perquè
sinó es prorroga i hi haurà un pressupost prorrogat, però perdrien 300.000 € en inversions.

El Sr. Serna diu que ho podria haver fet perfectament, doncs no ha tingut en compte a l’oposició
per res.

El Sr. Alcalde diu que l’obligació dels governs és intentar tirant endavant uns pressupostos, i
que potser no poden fer-ho perquè no tenen la majoria o el suport, però si troben aquest suport
la seva obligació és tirar endavant els pressupostos, no només per ells, doncs l’any que ve hi
haurà eleccions i a partir del mes de juny no saben qui governarà, però tindrà uns pressupostos
no  prorrogats,  amb  unes  inversions,  el  que  li  sembla  que  és  el  que  han  de  fer  per
responsabilitat els que estan governant, doncs no governen només per ells, sinó pel municipi.
Afegeix  que el  Sr.  Serna  el  que li  diu  és  que no haurien  de  fer  inversions  i,  a  més,  està
confonent el romanent amb les inversions.



El Sr. Serna diu que ell no està confonent res, sinó que sap perfectament el que comenta. Per
acabar diu que es veritat que al maig s’acaba la legislatura, però que també els pot passar com
en l’anterior legislatura, que al maig no hi hagi ni diners dins dels pressupostos.

El Sr. Alcalde li diu que en cap moment ha parlat de si li semblen uns pressupostos socials, ni
de si han apostat per Medi Ambient i Ensenyament, sinó que hi votarà en contra sense donar
cap argument.

El Sr. Serna diu que el resum que els han donat del pressupost té 10 línies. 

Intervé la Sra. Ríos qui diu que tot i que pugui semblar repetitiu perquè ja ho han manifestat en
d’altres ocasions, no entraran a valorar el pressupost pel que fa a aspectes tècnics, doncs tots
els que estem presents coneixem la solvència dels tècnics, en concret de la Intervenció de
l’Ajuntament,  i  els  que han tingut  responsabilitat  de  govern  saben que hi  ha determinades
partides  la  dotació  de  les  quals  correspon  exclusivament  a  criteris  tècnics  i,  per  tant,  no
entraran a valorar si s’han de dotar 1.000 o 10.000 € amunt o avall doncs, com a polítics, el que
els correspon és el debat polític, és a dir, debatre les prioritats en despeses i les decisions en
polítiques d’ingressos i inversions , i aquesta és la línia per la que anirà la seva intervenció.

Per  altra  banda  ,  explica  que  al  voltant  del  mes  de  setembre  les  regidores  del  PSC van
demanar al Sr. Alcalde una reunió per parlar dels pressupostos, doncs com a oposició tenien
propostes a fer i les volien donar a conèixer mentre s’elaboraven aquests. Afegeix que elles
creuen que tots  els  partits  que es presenten a unes eleccions ho fan amb perspectiva de
governar i,  per tant,  s’entén que ho fan amb un programa electoral al  que es pretén donar
compliment, i si un regidor està a l’oposició ho fa com a alternativa de govern i ,per tant, ha de
fer propostes alternatives i ha de negociar per tal que aquestes propostes es duguin a terme.
Segueix dient que amb això no vol dir que l’equip de govern no hagi de fer res i esperar, sinó
que ha de donar la informació en temps i forma i ha de parlar amb tothom, però els regidors de
l’oposició no s’han de limitar a venir al ple a votar, sinó que han de tenir iniciativa i ser proactius,
a  més  de  fiscalitzar  les  accions  de  govern,  cosa  que  el  PSC  ha  fet  sempre,  ara  i  quan
governava  U.I.P.V.,  concretament  quan  la  Sra.  Angels  López  era  titular  de  la  Regidoria
d’Hisenda,  doncs  es  van  reunir  en  diverses  ocasions  per  negociar  pressupostos,  i  com a
conseqüència d’aquestes negociacions es van votar alguns pressupostos a favor.

Explica que als pressupostos que ara debaten el PSC ha fet una sèrie de proposicions, les
quals han estat totes acceptades, en concret han demanat destinar més diners en inversions en
aigua, arranjament de camins i inversions en reposicions de canonades antigues i malmeses a
Torreblanca I i Can Serra. 

Comenta que pensen que son uns bons pressupostos ja que, com ha comentat el Sr. Alcalde,
es  segueixen  prioritzant  les  polítiques  educatives,  d’acció  social  i  mediambientals,  i  es
continuen destinant recursos a l’àrea de sanejament i distribució d’aigua, recursos que encara
no son del tot suficients per pal·liar les grans mancances del municipi referents a la gestió de
l’aigua,  tot  i  que durant  els  anys que partits  progressistes  han governat  l’ajuntament  s’han
destinat molts recursos en millora de la infraestructura de l’aigua, aconseguint molt  estalvi ,
però encara hi ha moltes actuacions a fer, entre elles aconseguir una gestió professionalitzada
del servei.

D’altra banda diu que la gran assignatura pendent del municipi és poder fer realitat totes les
obres d’urbanització pendents i, com ja saben ,una de les causes de que el PSC deixés el
govern  va  ser  la  manca  de  decisió  política  de  prioritzar  les  obres  del  Ventaiol  davant  de
qualsevol altre actuació. Diu que sembla ser que ara s’ha començat a moure el tema, però el
que és evident és que les obres no es començaran en aquesta legislatura i, des del PSC, ja
s’han manifestat a favor de crear un compromís formal entre les diferents forces polítiques de
tirar endavant les obres, governi qui governi, i no fer cap pas enrere com s’ha vingut  fent cada
vegada que hi ha hagut un canvi al Consistori.



Pel que fa al ingressos diu que, tot i que es preveu que de cara a l’any vinent es mantindran
amb un petit increment, proper a l’1%, han manifestat repetidament que això no durarà sempre,
doncs la pressió fiscal al municipi encara és molt baixa, els polítics han de tenir la valentia i
responsabilitat d’aplicar una política fiscal que permeti finançar la despesa ordinària amb els
ingressos ordinaris, i això passa per adaptar les taxes als costos dels serveis i ,evidentment,
per optimitzar aquests costos del servei. Segueix dient que hi ha dues opcions i cal fer molta
pedagogia  al  respecte  doncs,  o  s’incrementen  els  ingressos  tocant  taxes  i  impostos  o  es
suprimeixen  serveis,  deixant  de  banda  els  discursos  demagògics  i  populistes  referents  als
impostos tan recurrents en campanya electoral.

Per acabar agraeix al Sr. Alcalde i a l’equip de govern la seva bona predisposició a escoltar les
seves propostes, també per la seva acceptació i inclusió al pressupost,  i afegeix que el PSC
donarà suport als pressupostos pensant sempre en el que és millor per Vacarisses i deixant de
banda les diferències que en altres qüestions puguin tenir doncs, a vegades, no tothom entén
que un partit pugui tenir les seves legitimes aspiracions que poden no ser compartides pels
altres, però a la vegada poden arribar a acords que beneficiïn els ciutadans mentre es treballa
en l’assoliment  d’aquests  objectius  i  aspiracions,  almenys ells  així  ho  creuen,  però d’altres
sembla que no. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui agraeix la predisposició del PSC per tirar endavant aquests
pressupostos i la responsabilitat que han tingut i segueixen tenint vers Vacarisses.

Intervé el Sr. Boada qui diu que amb tres dies no hi ha temps per mirar-se uns pressupostos i
que s’ha creat una expectativa i, d’ara en endavant, canviaran molt les coses, per tant diu que
espera que segueixin governant ells doncs aquesta manera de presentar-los no s’havia fet mai.
Per altra banda diu que ell, que sempre llegeix la memòria de l’alcaldia, i que aquesta sempre
està malament i li demana al Sr. Alcalde que se la llegeixi, doncs el pressupost puja 8.866.000
€ i no 8.880.000 €,  i com aquest hi ha d’altres errors garrafals.
Diu que aquest any hi ha un estalvi de 50.000 € en enllumenat a tots els departaments, i que no
s’ho creu encara que s’hagin posat leds .
Tampoc li quadra els 62.000 € d’ingressos del Pack Jove, per que veu que d’ingrés de Joventut
només puja 20.000 €, per tant no sap on han anat els altres 42.000 €. 
També diu que han duplicat les denuncies i demana que no hi hagi tanta pressió fiscal.
Comenta que abans del pressupost van rebre el full d’inversions, però ha vist que també hi ha
reparacions que no es poden incloure com a inversió, per exemple, la reparació de la coberta
de policarbonat.
També referent a les inversions diu que li agradaria que els regidors de cada àrea li fessin algun
aclariment doncs, per exemple, les partides d’energia elèctrica i carburants baixen 50.000 € per
una  banda  i  27.000  €  per  una  altra,  el  que  representen  molts  diners,  i  no  creu  que  els
pressupostos de l’any passat estiguessin tan malament,  en canvi la despesa en enllumenat
públic puja, tot i el canvi a tecnologia led.

El Sr. Alcalde aclareix que s’ha posat leds a tot arreu, no només en l’enllumenat.

El Sr. Boada diu que, per exemple, en bombes d’aigua l’estalvi és de 27.000 € i no van amb
leds.

El Sr. Alcalde respon que és degut a que ha pujat el nivell de l’aigua.

En relació a Cultura el Sr. Boada pregunta si el llibres es tornen a fer, doncs ja venen de l’any
passat i veu que segueixen aquest any. Dels 30.000 € de les reparacions i insonorització del
Casal de Cultura pregunta què inclouen i a què es refereix aquesta tanca de la plaça dels Òms.



Pel que fa a Joventut torna a preguntar que si l’augment és de 22.000 € on està el Pack Jove
de 62.000 €.

També pregunta si es compra un altre cotxe, doncs ha vist que hi ha un leasing.

Intervé el Sr. Alcalde qui li diu al Sr. Boada que si li va dir que es posava a la seva disposició
era precisament per aclarir-li tot això.

El Sr. Boada respon que en aquell moment ell estava malalt

El Sr. Alcalde li diu que té tot un equip que també podien haver anat.

El Sr. Boada diu que amb el poc temps que han tingut no es pot discutir un pressupost.

El Sr. Alcalde li diu que li pot recordar com els feia ell els pressupostos fins l’any 2007, quan no
hi  havia  ni  Comissions  Informatives  ni  Juntes  de  Govern,  i  van  rebre  durant  16  anys  el
pressupost dos dies abans. Afegeix que ara ha tingut cinc dies per posar-se en contacte amb ell
o amb Intervenció, el Sr. Gibert va venir a la comissió informativa i es va dir que podia parlar
amb Intervenció quan volgués.

El  Sr.  Boada  li  diu  que,  com  a  regidor  d’Hisenda,  el  Sr.  Alcalde  hauria  de  saber  perquè
disminueix la despesa 50.000 € en electricitat.

El Sr. Alcalde respon que hi ha coses que estan fetes segons liquidació, pel que fa a la bomba
d’aigua ja li ha dit que ha pujat el nivell de l’aigua...

El  Sr.  Boada l’interromp per  preguntar  com es pot  saber  la  liquidació  del  pressupost  a 30
d’octubre , que només es poden fer suposicions.

El  Sr.  Alcalde  diu  que  el  Sr.  Boada  sempre  havia  dit  que  un  pressupost  és  el  que  es
pressuposa,  i ara ell li diu el mateix. 

El Sr. Boada diu que ja saben que l’electricitat es pagarà costi el que costi, poden baixar 50.000
€ però si venen les factures les pagaran, només demana una mica de dignitat. 
Per altra banda diu que els 4.000 € per la wifi no sap a qui li interessa, estant els carrers com
estan i només hi destinen 5.000 €.

El Sr. Alcalde li respon que no és cert, i li recorda que pel manteniment i asfaltat de carrers hi
ha un conveni, i  a més s’han posat en contacte amb la Diputació....

El Sr. Boada diu que al pressupost no hi ha res d’això, i que el que passa és que té intencions
amagades  com sempre,  doncs  li  sembla  molt  bé  que  s’inverteixin  140.000  €  en  Cultura  i
Esports,  però  es  podrien  haver  destinat  més  diners  en  carrers,   doncs  hi  ha  una  falta  de
manteniment important per tot arreu.

Pregunta pels serveis complementaris d’Ensenyament, doncs veu que ha canviat tota la partida
i no l’entén.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui explica que l’únic canvi és l’Aula d’Adults.

Intervé el Sr. Alcalde per dir que ja ho ha explicat quan ha fet l’explicació general, hi ha una
Aula  d’Adults  des  d’enguany,  i  el  tema  dels  Sons  del  Vent,  que  com  ja  s’ha  explicat
reiteradament el que s’ha fet és consolidar aquests dos serveis.

El Sr. Boada pregunta de que son els 39.000 € de les baixes de l’escola bressol.



El Sr. Alcalde diu que això  és la previsió.

El Sr. Boada diu que per l’Aula d’Adults, que l’any passat no hi era,  s’hi ha posat 10.400 €.

La Sra. Fuster li diu que per l’Aula d’Adults l’any passat van tenir subvenció, però aquest any
han d’incorporar una previsió.

El Sr. Boada pregunta a què fa referència la despesa de l’Aula d’Adults.

La Sra. Fuster respon que es tracta del material. 

El Sr. Boada pregunta com és que les baixes de personal passen de 9.000 € a 39.000 €.

El Sr. Alcalde respon que això també es va explicar, i que s’ha fet una previsió en funció de les
baixes que s’estan tenint enguany, i torna a dir que han estat a la seva disposició tots aquests
dies.

El Sr. Boada pregunta si han desaparegut les partides de matiners, sortides i activitats amb
monitors al Cuc, les sortides i activitats del Xic, les vetlladores....

La Sra. Fuster aclareix que de ser-hi hi és tot, una altra cosa és que la Interventora ho hagi
reconduït  en  partides  diferents  però,  evidentment,les  vetlladores  i  els  matiners  son  una
necessitat i, per tant, es mantenen, però les determinacions de la intervenció les ha de parlar
directament amb la interventora.

El Sr. Boada pregunta per la partida d’altres treballs realitzats per altres empreses, que passa
de 8.000 a 63.000 €.

La Sra. Fuster torna a dir que és la redistribució que ha fet la interventora i que no és un tema
de concepte, doncs les necessitats en funció dels infants que hi hagi i de la ràtio seran les
mateixes.

El Sr. Boada diu que si hi ha un creixement de 62.000 € ha de tenir alguna explicació.

La Sra. Fuster respon que probablement és per la cobertura de les baixes que l’any passat
probablement no apareixia però, com ja li ha dit, haurà de consultar-li a la interventora.

El Sr. Boada pregunta si els treballs realitzats per altres empreses, com l’Eina i la Xarranca,
s’han passat de Joventut a Ensenyament.

El Sr. Alcalde diu que una cosa és el Pack Jove i l’altra els casals.

El Sr. Boada diu que ell veu que li falten 40.000 € i li haurien de saber explicar de què son, però
com que els veu a tots molt ben informats no farà més preguntes.

Sotmesa a votació s’aprova amb el següent resultat:

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

A FAVOR X X X

EN CONTRA       X         X

ABSTENCIONS



Essent les vint hores i cinquanta 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


