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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 19 
DE DESEMBRE DE 2019 
 
 
Vacarisses, 19 de desembre de 2019, essent les dinou hores i deu minuts 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  
                                                                        
Olga Serra i Luque, 1ª Tinent d’alcalde. 
   
 
 
Regidors  
 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 

 
Excusa la seva absència  l’alcalde, Antoni Masana i Ubach. 
 
 

 
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 28 DE 
NOVEMBRE DE 2019. 

 Sotmesa  a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
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1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL COMPT E GENERAL I COMPTE DE 
PATRIMONI DE L’EXERCICI DE 2018. 

 
Aprovació del Compte General  de l' exercici 2018. 
 

 Atès que en data 18 de setembre del 2019 l'Alcaldia va posar a disposició de la Comissió de 
Comptes, el Compte General i Compte de Patrimoni de l’exercici 2018 a ser examinada. 
 

 Atès que en data 23 de setembre de 2019 reunida la Comissió de Comptes, i un cop examinats els  
comptes són informats, passen exposició pública. 
 

 Atès que en data 17 d’octubre de 2019 es publica en el B.O.P, que el compte General de 
l’Ajuntament de Vacarisses corresponent a l’exercici 2018, juntament amb tots els seus justificants, 
restaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils, 
durant i vuit mes, termini en que els interessats podran presentar reclamacions, correccions o 
observacions.   

 
 Atès que el dia 22 de novembre de 2019 va finalitzar l’exposició publica i no s'han produït 

al⋅legacions ni reclamacions al respecte durant aquest període. 
 

 Atès que la Comissió de Comptes va acordar que no s'informarien altre vegada si no hi havien 
reclamacions o al⋅legacions. 
 

 En compliment del que disposa l’article 53 Decreto Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, dels articles 208 a 212 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Local i la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 

 
 Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària del dia 11 de 

desembre de 2019 va dictaminar, es proposa al Ple l'adopció dels següent 
 

 
     A C O R D  
 
 PRIMER.-  Aprovar  el Compte General i Compte de Patrimoni corresponents a l’exercici  2018. 
 

 SEGON.-  Trametre copia al Tribunal de Comptes, en aplicació del que disposa l'article 212.5 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. 

 
 

La Sra. Serra diu que la Interventora ja va explicar en comissions informatives aquesta proposta i 
pregunta si necessiten algun aclariment. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR  x x  x  x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS    x  x  
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1.3.-  MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIU DADANOS VACARISSES, 
PARA LA DEFENSA DE LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE LAS P AREJAS 
ESTABLES Y LOS MATRIMONIOS EN EL ACCESO A LA PENSIÓ N DE VIUDEDAD. 

 
Actualment es dóna a Espanya una situació de greu desequilibri entre ciutadans que 
decideixen contraure matrimoni i aquells altres que opten per registrar-se oficialment com a 
parelles de fet. Aquesta situació és generada per les deficiències que l'actual legislació en 
matèria de parelles de fet porta aparellada pel que fa als requisits d'accés a la pensió de 
viduïtat. 
 
La decisió de constituir parella de fet encara comporta importants diferències en cobertures i 
protecció. El Reial Decret Legislatiu 8/2015, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de 
la Seguretat Social, que regula el dret de les parelles de fet a tenir accés a l'esmentada pensió, 
en el seu article 221, inclou les condicions que les parelles de fet han de complir per poder 
accedir a la pensió de viduïtat. 
 
Entre els mateixos s'imposa la necessitat que aquestes parelles estiguin constituïdes per un 
període mínim de cinc anys. De la mateixa manera, s'estableix que els ingressos econòmics de 
membre de la parella de fet supervivent no arribarà durant l'any natural anterior a la defunció el 
50% de la suma dels propis i dels del causant en el mateix període, o el 25% en cas de 
l'existència de fills. 
 
Al valorar els ingressos, la Llei no té en compte si la situació del supervivent en el  moment de 
la defunció, és permanent o de caràcter merament circumstancial, de manera que únicament 
es tenen en compte els ingressos del membre que sobreviu en un període determinat (l'any 
anterior a la mort), convertint la situació en completament injusta per als que opten per aquest 
tipus d'unió de parelles. 
 
En el cas concret que no es compleixin aquests dos últims requisits només es reconeixerà el 
dret a pensió de viduïtat quan els ingressos del supervivent resultin inferiors a 1,5 vegades 
l'import del salari mínim interprofessional. Si bé aquesta última clàusula s'estableix en un intent 
de salvaguardar la pensió en els supòsits de necessitat econòmica, la intencionalitat final de la 
norma no és tractar de garantir un mínim vital sinó la d'evitar la desprotecció de la família, al 
produir-se una reducció dels seus ingressos a causa de la mort del cònjuge. 
 
Els requisits assenyalats, suposen una clara vulneració de l'article 14 de la Constitució, per 
mitjà de qual es proclama el principi d'igualtat. La pensió de viduïtat té una naturalesa 
contributiva, de la qual la persona es beneficia per allò que va cotitzar el cònjuge difunt  en 
vida. És per aquest motiu, a l'igual que passa en el cas dels matrimonis, que una persona que 
tingui el dret a la pensió pot compatibilitzar-la amb les rendes de la feina, no tenint sentit que 
s’estableixin condicions que perjudiquin  a les unions de fet. 
. 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Instar al Govern d'Espanya a la modificació dels corresponents preceptes de Reial 

Decret Legislatiu 8/2015 i de totes aquelles normes relacionades amb ell, per 
equiparar els drets en l'accés a la pensió de viduïtat de les parelles de fet amb el 
dels matrimonis civils. 

 
SEGON.-  Instar al Govern d'Espanya perquè en el termini màxim d'un any, aprovi un Projecte 

de Llei de Parelles de fet pel qual s'incorpori en el Codi Civil una regulació del  
règim de la parella de fet aplicable a tot el territori nacional, així com que incorpori 
les modificacions oportunes en altres normes per evitar qualsevol tipus de 
discriminació jurídica de les parelles de fet davant els matrimonis per raó del seu 
estat civil o de la naturalesa o formalitat de la seva relació de convivència, quan 
concorrin la resta de requisits que es s'estableixin en cada cas. 
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Intervé la Sra. Fuster qui diu que hi votaran a favor, doncs sempre han reivindicat la plena 
igualtat entre les situacions de les parelles de fet i els matrimonis civils i, per tant, en casos de 
viduïtat els requisits també han de ser els mateixos. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que el tema proposat no té a veure amb les polítiques 
municipals  però sí que mereix un debat al Parlament,  doncs la situació actual reconeix uns 
supòsits molt clars, sobretot quan els ingressos del supervivent estan per sota del salari mínim 
interprofessional o hi ha fills. Per tant, suggereixen a Ciutadans que portin la proposta al 
Parlament enlloc del Ple Municipal. Segueix dient que, de totes maneres, hi votaran a favor, 
doncs creuen que és un tema que cal millorar per a la igualtat de tots els ciutadans. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que hi votaran a favor, doncs ja fa molt temps que la llei discrimina a 
les parelles de fet envers els matrimonis civils. Però igual que ha dit la regidora del PSC, son 
els partits que tenen representació al govern espanyol els que haurien de fer la feina, doncs és 
un tema que els traspassa de molt bon tros. 
 
El Sr. Gibert diu que estan d’acord amb el que s’ha dit fins ara, i que ells també recolzaran la 
moció, però com ja han dit en altres ocasions no toca presentar-la en un municipi com 
Vacarisses, sinó que és al Congrés dels Diputats on haurien de debatre-la, perquè la 
repercussió que pugui tenir que la aprovin aquí per majoria serà mínima. Afegeix que U.I.P.V. 
sempre han dit que les mocions que tenen un àmbit no municipal no serveix de massa portar-
les al Ple. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui diu que des d’ERC creuen que la moció es concreta molt en la 
desigualtat en la pensió de viduïtat, quan la desigualtat està en molts altres àmbits, des dels 15 
dies de permís per casament, com l’atribució de l’habitatge, doncs si un matrimoni  es separa 
l’habitatge queda per la persona que més ho necessita, en canvi si es separa una parella de fet 
queda pel titular de l’habitatge sense valorar la necessitat de cadascun dels membres. Segueix 
dient que creuen que caldria obrir un debat més ampli, que no es basés només en la pensió de 
viduïtat , i és per tot això que s’abstindran. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x  

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       x 

 
 
 
 
1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, PER DECLARAR 

VACARISSES, MUNICIPI FEMINISTA. 
 
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix textualment 
com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a utilitzar les seves 
facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran” (Consell de Municipis i 
Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 2005). 
 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,recull en la 
seva exposició de motius que: 
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• La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos 
internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l’eliminació 
de totes les formes de discriminació contra la dona(CEDAW), aprovada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983. En 
aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per conferències mundials 
monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995. 

 
• La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada en 

vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i 
l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que s’ha d’integrar 
en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres. 

 
• L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació 

per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de 
promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin 
reals i efectives. 

 
 
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al lliure 
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació”. 
 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,recull en el seu preàmbul 
que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la 
democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol 
eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”. 
 
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders públics 
han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los 
suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació 
de les polítiques públiques”. 
 
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota mena de 
discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la societat i 
per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran. 
 
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les 
fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb l’auge de 
l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne 
nous escenaris. 
 
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai que 
fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha de 
permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que destinem 
energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal 
de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels. 
 
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones: 
 
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones. 
 
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba fins a 
situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions mínimes i 
insuficients. 
 
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a la 
feina i/o als processos de selecció i promoció laboral. 
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- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la cura 
de persones grans i/o dependents. 
 
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i 
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les dones, 
moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions. 
 
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys. 
 
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més cruesa. 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat 
més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a 
viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i exercim la igualtat 
de manera efectiva en tots els aspectes de la vida. 
 
 
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la 
seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les discriminacions 
masclistes, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Acord Municipal, proposa al Ple 
d’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Declarar Vacarisses, municipi feminista. 
 
SEGON.-  Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les 

alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el 
Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de 
març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix 
Llobregat. I implementar progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-
hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat. 

 
TERCER.-  Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local. 
 
QUART.-  Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment 

feminista. 
 
CINQUÈ.-  Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la 

sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles 
bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones. 

 
SISÈ.-  Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i 

licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses 
en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus 
estaments, posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en 
sectors especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció 
domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres). 

 
VUITÈ.-  Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones 

LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva 
contractació pública i privada, així com per la seva visibilitat. 

 
NOVÈ.-  Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la 

Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
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a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al 
conjunt d’entitats socials del municipi. 

 
 
Intervé la Sra. Carbó qui comenta que, d’acord amb la Carta Europea per a la igualtat de Dones 
i Homes en la Vida Local i amb diferents lleis i estatuts de l’àmbit d’igualtat entre homes i dones 
i també d’acord amb que els feminismes son un factor de justícia social i lluitant per l’ eradicació 
de totes les discriminacions, entenent que es segueixen retallant i amenaçant el dret de les 
dones, problema que ens ocupa a tots i a totes, des de l’equip de govern volen refermar el seu 
compromís amb el feminisme i aplicar les polítiques de gènere de manera transversal. A 
continuació llegeix els acords de la moció. 
 
La Sra. Muñoz diu que des de Ciutadans seguiran treballant per a que totes les persones 
tinguin els mateixos drets i, per tant, hi votaran a favor. 
La Sra. Fuster diu que des de Movem Vacarisses celebren la moció, doncs sempre han lluitat 
molt pel feminisme, però volen subratllar que estan molt bé les mocions i papers que els parlen 
de feminisme, però no han d’oblidar que el feminisme es fa dia a dia i àmbit a àmbit, laboral, 
familiar, relacional...i el que s’ha de fer és materialitzar més que proclamar, amb conductes 
diàries, tant per part d’homes, que actuen d’una manera masclista,  com de dones fins i tot que 
han assumit el rol de cuidadores i submises.  
Per altra banda, en relació al que ha dit el Sr. Gibert de les mocions, diu que encara que a 
vegades no parlin de la nostra localitat no deixen de ser una manera d’avançar de la societat 
civil que reclama a la seva administració més propera que és l’ajuntament, per tal que arribin a 
l’autonòmica o a l’estatal si és el cas, matèries que consideren que s’han de tirar endavant. Per 
acabar diu que Vacarrisses ha ser feminista però els vacarissencs i les vacarissenques també.  
 
Intervé la Sra. Miranda, qui diu que el PSC hi votarà a favor, i que ella personalment hi està 
totalment a favor doncs es considera una lluitadora pels drets de la dona. Diu que li agradaria 
dir una frase d’una gran dona a la que admira molt, Indira Ghandi, “per a alliberar-se la dona ha 
de sentir-se lliure, no per a rivalitzar amb els homes, sinó lliures en les seves capacitats i  
personalitat”. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que hi estan totalment d’acord, doncs el que sembla es que 
vagin endarrera més que endavant, almenys per les politiques nacionals i per això des de 
l’administració local han d’alçar la veu i intentar aturar l’avanç de l’extrema dreta. 
 
El Sr. Gibert diu que ells també hi estan d’acord, sobretot en la línia que comentava la Sra. 
Fuster, que el que és important és el dia a dia, que es portin els acords a la pràctica, per 
exemple amb el que diu el punt sisè de l’escletxa salarial, doncs en determinades adjudicacions 
es fa difícil, perquè els ajuntaments el que miren és el preu, per tant si es premia l’empresa més 
barata no es complirà aquest acord. 
 
La Sra. Serra diu que ells hi han afegit clàusules a nivell social.    
 
El Sr. Gibert diu que al final la decisió d’adjudicació serà la més barata i per tant les 
treballadores d’aquella empresa patiran l’escletxa. 
 
La Sra. Serra diu que dependrà de les clàusules que valoris, pots afegir una clàusula en la que 
no només valoris el preu, i d’això és del que es tracta.  
 
El Sr. Gibert diu que això és el que s’ha de fer complir els acords que s’aproven. Demana a 
l’equip de govern com pensen desplegar aquests acords per poder acomplir-los.   
 
La Sra. Serra, diu que hi ha un tema de clàusules, de fer xarxa per tal que les entitats i 
associacions de veïns treballin amb aquesta carta europea per a la igualtat d’homes i dones, 
fer-ho extensiu i que es pugui treballar des de diferents àmbits. 
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Pren la paraula la Sra. Carbó qui explica que dins del pressupost de les partides de Politiques 
de Gènere, a part dels punts liles també hi ha previst fer una diagnosi de tot el poble en termes 
de gènere, per poder, a partir de la diagnosi, establir un protocol local amb diferents accions.  
 
El Sr. Gibert pregunta si l’ajuntament està duent a terme el Pla d’Igualtat. 
 
La Sra. Serra respon que estan adherits al Pla d’Igualtat del Consell Comarcal, que no és local. 
 
El Sr. Gibert diu que seria important tenir-ne un de local. 
 
La Sra. Carbó diu que és per això que es farà la diagnosi, per poder elaborar el protocol o pla 
local d’igualtat. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que el fet de que una empresa sigui més econòmica no vol dir 
que pagui menys sou, sinó que potser minimitzen en materials, per exemple, no 
necessàriament una empresa més barata és perquè tingui sous més baixos. 
El Sr. Boada diu que normalment els sous son una part important de les despeses de 
l’empresa. 
 
La Sra. Serra diu que si es tracta de treballs feminitzats normalment son els mes baixos que hi 
ha. 
 
El Sr. Gibert diu que també es cert el que ha dit el Sr. Boada, perquè en un concurs d’una 
empresa de neteja el que val més diners és el sou de les treballadores.  
 
La Sra. Fuster diu que aquí hi tenen molt a veure els convenis col·lectius dels sectors on 
treballen dones, doncs son irrisoris, com a residències geriàtriques, cures sanitàries...  
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
  

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
 
1.5.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, PEL RETORN SOCIAL DEL 

RESCAT BANCARI I PER GARANTIR L’ACCÉS A L’HABITATGE  SOCIAL. 

Part de principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l’habitatge. L’accés a l’habitatge 
ha esdevingut un factor clau de desigualtat. La diferència existent entre l’evolució de les rendes 
i el cost d’accés a l’habitatge impacta sobre les persones i famílies amb menor capacitat 
econòmica. Com a exemple paradigmàtic, la ciutat de Barcelona entre els anys 2000 i 2017 la 
mitjana dels lloguers ha crescut un 134% mentre que la renta per càpita només un 63%. I 
sense que, en paral·lel, la dotació d’un parc d’habitatge assequible passi del 4% a Barcelona i 
tot just arribi al 2% al conjunt de Catalunya. 

Per aquest motiu, i davant el lent procés de maduració de les polítiques públiques tendents a 
incrementar el parc d’habitatge subjecte a algun tipus de protecció pública, cal que trobem 
mecanismes que permetin garantir l’accés a l’habitatge per a part de la ciutadania, 
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especialment amb caràcter d’habitatge social mitjançant l’ús de tots aquells actius immobiliaris 
procedent del rescat bancari.  
 
La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l’Estat per a reestructurar la banca i 
assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer de l’Estat en el seu conjunt. 
A la banda hi van arribar més de 64.000 milions d’euros, provinents en gran part a través del 
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i pel Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) 
amb el que es van sanejar els balanços de les entitats bancàries, concentrant els seus actius 
més tòxics en la SAREB.  
 
Un rescat que en realitat es va convertir en un xec en blanc que eximia les responsabilitats dels 
responsables de la crisi, mentre que no feia res per a reparar les conseqüències d’aquesta 
gestió que patien i pateixen milers de persones. No es va produir un rescat de la ciutadania que 
va patir les conseqüències de les decisions preses per els responsables de les entitats 
bancàries abans i durant la crisi. Tampoc va actuar per assegurar que els responsables de les 
entitats bancàries que havien rebut fons públics paguessin per la seva gestió anterior a la crisi.  
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de Desembre de 2018 la moció 39/XII sobre 
el retorn social del rescat Bancari per a garantir al dret de l’habitatge i el reallotjament de 
famílies desnonades que han exigit que els mecanismes creats per fer front a sanejar la banca, 
com la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), 
adquireixin un clar compromís social que garanteixi un retorn social al rescat bancari.  
 
El Síndic de Greuges de Catalunya, va emetre, el febrer del 2018, el seu informe “El dret a 
l’Habitatge: Qüestions Urgents” on recollia propostes d’actuacions per poder donar millor 
resposta a les necessitats actuals d’habitatge i poder garantir el dret a accedir a un habitatge 
digne. En ell es fa esment a l’oportunitat única perduda ja apuntada reiteradament en els seus 
informes de juliol de 2012 i 2013, al no haver-se inclòs cap obligació a la SAREB sobre la 
cessió d’habitatges per destinar-los al lloguer social i per crear un parc d’habitatge social que 
hauria permès donar resposta a la greu situació d’emergència residencial dels darrers anys. 
 
Per tal de corregir aquesta situació, i garantir un retorn social que també serveixi per a resoldre 
les urgents necessitats en matèria d’habitatge de la ciutadania, és necessari realitzar una 
modificació de caràcter social a la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució 
d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. També establir mecanismes de 
col·laboració entre administracions per garantir un intercanvi fluid d’informació en relació als 
habitatges susceptibles.  
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC de Vacarisses proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l’aprovació dels següents  
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 

2/2012 i del Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit 
municipal, i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social. 

 
SEGON.-  Instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant la 

modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la 
modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, per tal que la SAREB 
cedeixin el 30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social 
d’habitatge. 

 
TERCER.-  Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat i al Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
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Intervé la Sra. Moral qui diu que, com tots sabem, amb la crisi l’accés a l’habitatge ha 
esdevingut un factor clau de desigualtat que ha impactat en aquelles famílies amb una menor 
capacitat econòmica. A més, les polítiques públiques que s’estan duent a terme per 
incrementar el parc d’habitatge públic son molt lentes, fent que s’hagin de buscar altres 
mecanismes per trobar habitatge. Afegeix que l’Estat va haver de fer una elevada inversió per 
estructurar la banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i sistema financer en el 
seu conjunt,  i les entitats bancàries van rebre més liquiditat a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària i del Fons de Garantia de Dipòsits, diners que no s’han 
retornat mai. 
Segueix explicant que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de Desembre de 
2018 la moció 39/XII sobre el retorn social del rescat Bancari , per a garantir al dret de 
l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades,  que han exigit que els mecanismes creats 
per fer front a sanejar la banca, com la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària,  adquireixin un clar compromís social que garanteixi un retorn social 
al rescat bancari. A més, per tal de corregir aquesta situació i garantir el retorn social, és 
necessari realitzar una modificació de caràcter social a la Llei 11/2015, de 18 de juny, de 
recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. 
 
A continuació la Sra. Moral llegeix els acords de la moció i, a l’acabar, explica que la Llei 
9/2012 és la llei d’estabilitat pressupostaria, que en la seva disposició 6ª estableix les regles a 
seguir en cas que una corporació local tingui un superàvit :  primer s’han d’atendre unes 
obligacions pendents d’aplicar, desprès amortitzar unes altres operacions i, com a últim, si 
encara hi ha superàvit, s’ha de destinar a finançar inversions financerament sostenibles,  i el 
que es demana precisament és modificar això per poder utilitzar aquest superàvit en parc 
públic de lloguer social. 
En relació a la Disposició Adicional 7ª explica que el que regula és la creació de la SAREB, 
l’objecte de la qual és la tinença, gestió, administració directa o indirecta, adquisició i venda 
dels actius, i el que es demana és la modificació de l’objecte per tal que aquests actius es 
puguin cedir per crear aquest parc i fons social d’habitatges.  
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que des de Ciutadans creuen que cal activar qualsevol 
mecanisme per facilitar l’accés dels ciutadans a la vivenda i, per tant, hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que hi votaran a favor, però volen insistir en que els compromisos 
de les administracions han de ser absolutament rigorosos i necessaris, doncs,  en concret, des 
de l’administració autonòmica hi ha hagut una política molt lenta al respecte. Afegeix que, des 
dels Comuns a Barcelona i a altres localitats a Catalunya, i des d’Unidas Podemos a nivell 
estatal,  s’ha lluitat molt per l’habitatge social, i en canvi altres forces polítiques no ho veuen tan 
prioritari.  
Per acabar diu que l’habitatge és un dret fonamental i, per tant, s’hauria de prioritzar també des 
de l’administració local, on s’actua de manera bastant deficient al respecte, quan hi ha coses a 
fer com això de la SAREB, les penalitzacions a grans tenidors, destinació a habitatge social en 
construccions noves...... etc,  per aconseguir que tothom pugui accedir a viure d’una manera 
digna, com pressuposa el dret fonamental a l’habitatge. 
 
La Sra. Miranda diu que des del PSC creuen que la vivenda és competència principal de la 
Generalitat i, per tant, s’ha d’instar al seu govern que desenvolupi una política pública de 
vivenda que tingui com a objectiu igualar Catalunya amb la resta d’Europa, on la vivenda de 
propietat publica destinada a lloguer social supera el 5 %,  i a Catalunya no arriba ni al 2 %.  
Segueix dient que és necessari destinar recursos del rescat bancari a la vivenda social de 
promoció pública de nova construcció o l’adquisició de vivendes buides amb l’esforç conjunt de 
les administracions local, autonòmica i estatal,  amb la inversió de l’estat i de la Generalitat, i 
l’alliberació dels recursos locals susceptibles a destinar a vivendes socials. 
Per acabar diu que hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que estan totalment a favor de la moció perquè hi ha molts 
ciutadans que han patit i estan patint el daltabaix que va provocar la bombolla immobiliària. 
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Afegeix que creuen que els acords de la moció van en la línia, però igual que ha comentat en la 
primera moció, encara estan amb un govern en funcions i amb pressupostos prorrogats de 
quan governava el Partit Popular, el que no ajuda gaire a aprovar millores. Per acabar diu que 
hi votaran a favor. 
 
El Sr. Boada diu que si hi ha voluntat política de fer habitatges socials poden demanar crèdit 
per fer-ne i ja el pagaran amb el superàvit, no cal demanar al govern que modifiqui el decret. 
Afegeix que estan d’acord en que el que s’hauria de modificar és el fet de que es pogués 
decidir què fer amb el superàvit i no estigués tan regulat. 
 
La Sra. Serra diu que el que ells no saben és amb quan poden comptar del superàvit. 
 
El Sr. Boada diu que per això ell ha dit de demanar crèdit i eixugar-lo després amb el superàvit. 
 
La Sra. Serra afegeix que també van aprovar per ordenances penalitzar grans tenidors 
d’habitatges buits,  que també és una manera d’aconseguir més diners. 
 
El Sr. Boada pregunta perquè s’ha posat el 30 %. 
 
La Sra. Serra respon que no sap perquè s’ha posat el 30 % en concret. 
 
 
Intervé el Sr. Gibert per dir que es tracta d’una moció tipus i s’ha establert el 30%. Per altra 
banda pregunta si s’ha fet algun estudi per saber quantes vivendes tenen del SAREB. 
 
La Sra. Moral respon que hi estan treballant però encara no tenen res, només el registre d’ 
habitatges que consten buits segons l’Agència Catalana de l’Habitatge, però que ella creu que 
no és real perquè en consten 95. Explica que molts dels habitatges que segons l’Agència estan 
buits realment estan ocupats, però es difícil de controlar perquè hi ha molts moviments entre 
els habitatges ocupats. 
 
La Sra. Fuster pregunta si s’ha començat a fer alguna cosa en relació a les mesures de 
penalització. 
 
La Sra. Moral respon que fins que no tinguin el registre d’habitatges buits no podran començar. 
 
La Sra. Fuster diu que fer un registre pressuposa tenir constància.  
 
La Sra. Serra diu que és l’Agència Catalana de l’Habitatge qui està fent les comprovacions. 
 
La Sra. Moral diu del que els ha entrat l’Agència han de fer la comprovació de que realment 
siguin aquests i no hi hagi més. 
 
Intervé el Sr. Secretari per explicar que, atès que està aprovada l’ordenança de l’IBI que 
contempla aquest recàrrec del 50%, la llei ja marca com s’ha de fer, ara han de crear un 
registre prenent com a base el cens de la Generalitat, però s’han de fer d’altres comprovacions, 
amb padró d’habitants, consums...A més, el procediment és notificar als propietaris 
individualment i donar audiència de 15 dies. Per acabar diu que la data d’acreditament del 
recàrrec  és el 31 de desembre d’aquest any.    
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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 V x V PSC U.I.PV. MOVEM Cs ERC 

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

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

DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2019, EL 2, i 9 DE DESEMBRE 
DE 2019. 

 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 420/2019, de 21/11/2019, al 448/2019, de 
12/12/2019), (Obres i Serveis, del 54/2019, de 27/11/2019, al 57/2019, de 3/12/2019), 
(Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, del 26/2019, de 12/12/2019, al 
27/2019, de 13/12/2019), (Urbanisme, del 98/2019, de 25/11/2019, al 104/2019, de 
11/12/2019), (Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, del 9/2019, de 
22/11/2019, a l’11/2019, de 10/12/2019), (Esports, del 25/2019, de 4/12/2019, al 27/2019, 
de 12/12/2019), (Educació, del 41/2019, de 28/11/2019, al 44/2019, de 10/12/2019), 
(Acció Social, del 83/2019, de 9/12/2019, al 88/2019, de 13/12/2019), (Innovació, 
Comunicació i Eficiència Energètica, el 5/2019, de 25/11/2019), (Joventut, el 8/2019, de 
2/12/2019). 

 
 
Es dona compte de les actes de les sessions relacionades, de les quals s’ha fet entrega de la 
minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària.  
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI. 
 
 
4.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui informa que durant el passat mes de novembre s’ha mantingut 
l’atur a Vacarisses, però ha augmentat una mica la mitjana a Catalunya, situant-se a l’11,28 % 
i, per tant, es situen una mica per sota d’aquesta mitjana. 
 
Per altra banda informa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea en 
relació a la immunitat d’Oriol Junqueras com a eurodiputat i, per tant ,se li hauria d’haver 
aixecat la presó provisional per poder assistir a l’Eurocambra a fer els tràmits necessaris, el que 
demostra que allò que molts neguen ho confirma Europa, que realment tenim presos i preses 
polítiques. 
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5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui, en relació al festival de patinatge, pregunta al regidor quin balanç els 
pots transmetre d’assistència i costos. 
 
El Sr. Casas informa de que el festival Iberia Roller Dance Cup, a nivell de la península ibèrica, 
va celebrar la seva fase final els dies 6 i 7 de desembre al poliesportiu de Vacarisses, i que 
també el dia 7 es va celebrar la competició Barcelona Roller, jornades que sempre son 
benvingudes, tenen el seu recolzament i les valoren molt positivament.  
 
La Sra. Fuster pregunta si el que consideren positivament és l’assistència, perquè la 
participació del Club de patinatge de Vacarisses va ser mínima. 
 
El Sr. Casas respon que en el cas del primer festival sí que va ser mínima, perquè al ser una 
final només hi havia els equips finalistes. En canvi, el diumenge, que era un acte més local que 
involucrava directament l’entitat de Vacarisses, hi va haver molta més presencia de l’entitat 
local, però de totes maneres creuen que és un èxit. 
 
La Sra. Fuster pregunta si els costos dels serveis els va assumir plenament l’ajuntament. 
 
El Sr. Casas respon que no, que en el cas de l’Iberia Roller Cup Dance es va arribar a un acord 
pel que fa a la neteja, i en el cas del festival de diumenge, igual que fan amb totes les entitats, 
se’ls va cedir l’espai. 
 
La Sra. Serra afegeix que creu que la celebració d’actes com aquest és una manera de posar 
Vacarisses al mapa, donar a conèixer Vacarisses i que pugui repercutir en els comerços, bars i 
restaurants. 
 
La Sra. Fuster diu que si l’assistència acompanya pot ser així, però no és el cas, i creu que 
tenen més despesa que guany. 
 
La Sra. Serra diu que no és així, només tenint en compte els participants. 
 
La Sra. Fuster diu que ocupen el poliesportiu durant tota una jornada amb els costos inherents 
de calefacció i llum que caldria valorar, doncs no va tenir una gran repercussió com per 
considerar-ho un èxit.  
 
Per altra banda, en relació a l’urbanització del Ventaiol, la Sra. Fuster pregunta si hi ha alguna 
novetat. 
 
El Sr. Casas diu que en breu els arribarà una proposta per tal d’engegar els plecs del projecte 
de reparcel·lació i,a partir d’aquí, tota la feina que es derivi. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui, en relació a la web de l’ajuntament,  diu que té 
coneixement de que hi ha gent del municipi que té dificultats per trobar telèfons d’interès i ,per 
tant, el prec és que es busqui la manera de poder accedir a la informació d’una manera més 
directa. 
 
El Sr. Salamé respon que estan en procés de fer això mateix, volen redissenyar la web per tal 
que sigui més accessible i tot més fàcil de trobar, doncs saben que hi ha informacions que 
costen de trobar perquè els camins per arribar-hi son complicats. 
 
Per altra banda, en relació a la neteja de les voreres de la carretera d’Olesa, la Sra. Miranda 
diu que tornen a estar en mal estat, segurament degut als porcs senglars, i el que no pot ser és 
que la gent hagi de transitar per la carretera per no poder anar per la vorera. Pregunta si es 
podria fer alguna cosa per solucionar el problema i així tampoc caldria netejar tan sovint. Diu 
que recorda que es va parlar d’un projecte de la Diputació de posar voreres-jardineres. 
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El Sr. Casas diu que s’ho miraran i li donaran una resposta, doncs creu recordar que aquest 
projecte tenia un cost molt elevat . 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui, en relació a la carretera d’Olesa, diu que es tracta d’una 
reivindicació que han fet en moltes ocasions i que no els consta que s’hagi netejat mai, sinó 
que només es va retirar la terra, a més l’empresa que ho feia va marxar i encara no ha tornat. 
 
Per altra banda el Sr. Serna diu que dilluns el Sr. Casas els va fer arribar l’estudi del carrer del 
Ginebrer i que no se l’han pogut mirar a fons. Per tant  li pregunten al Sr. Casas si un cop 
l’hagin pogut revisar podran parlar amb ell directament per resoldre dubtes. 
 
En relació a la carretera d’Olesa, el Sr. Casas diu que es va fer una primera actuació arran de 
les pluges que hi va haver,  i han de seguir perquè torna a estar malament. Pel que fa al 
projecte del carrer del Ginebrer diu que no té cap problema en agendar una reunió amb 
l’arquitecte per mirar-se el projecte. 
 
Intervé el Sr. Boada qui, adreçant-se a la Sra. Miranda , li diu que al calendari de l’ajuntament 
que s’ha enviat aquesta setmana, apareixen els telèfons d’interès. 
Per altra banda pel proper ple pregunta quin és el cost per nen de les escoles bressol. 
 
La Sra. Moral diu que ho mirarà i li farà arribar. 
 
Per altra banda el Sr. Boada diu que als carrers de Torreblanca hi ha molts pous que han 
baixat i, per tant, pregunta al Sr. Secretari si es podria reclamar a l’empresa donat que encara 
no fa els 10 anys de la liquidació. 
 
El Sr. Secretari diu que primer s’hauria de fer un informe tècnic. 
 
El Sr. Boada diu que creu s’hauria de fer l’informe i reclamar a l’empresa. 
 
En relació a la licitació de l’aparcament pregunta perquè la primera empresa va donar una 
baixa d’un 20 % i s’ha adjudicat a una altra amb un 100% per motius i components tècnics. 
 
El Sr. Casas explica que als plecs es demanava que les empreses adjudicatàries de l’obra 
tinguessin una classificació i aquesta empresa no la tenia. 
 
El Sr. Boada pregunta si cap de les empreses tenia la classificació. 
 
Intervé el Sr. Secretari per explicar que es demanava una solvència tècnica determinada 
perquè per la quantia de l’obra no era exigible la classificació, però, subsidiàriament, si aporten 
la classificació requerida, ja resta justificada la solvència. Segueix dient que ara, a les 
licitacions, no cal presentar tota la documentació d’entrada,  sinó que s’accepten les 
declaracions responsables on diuen que compleixen tots els requisits.  Però en realitat, quan 
diuen que compleixen els requisits no és així, i quan es va examinar i es va veure que per una 
banda no complien amb la solvència tècnica,  en quant a experiència en obres de prefabricat 
sobretot, es va decidir la seva exclusió,  i també perquè hi havia una limitació en quant a la 
subcontractació, no es deixava subcontractar la part de l’estructura prefabricada, i hi va haver 
empreses que van posar que la subcontractarien i, per tant, es van excloure. 
 
Per altra banda, el Sr. Boada informa de que baixant cap a la zona industrial, a l’Avinguda 
Muriel Casals, hi ha un embornal a la dreta que sempre està molt brut i tapat i, en episodis de 
pluges fortes, sempre s’embossa i és perillós. 
 
La Sra. Serra agraeix que els ho digui i diu que hi ha coses que se’ls escapen i ,qui ho vegi, els 
podria avisar amb una simple trucada.  
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El Sr. Boada diu que ell no sap si han ordenat que ho netegin o no, però sempre ho veu brut. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, adreçant-se a la Sra. Serra, li pregunta quantes campanyes de 
sensibilització i tinença d’animals de companyia s’han fet els darrers 4 anys. 
 
La Sra. Serra respon que de tinença poques, que s’han fet les de xipatge, donant publicitat al 
Terme i a la web i assumint l’ajuntament una part del cost. 
 
El Sr. Gibert diu que mirant la web ha vist que l’última campanya de sensibilització és la que es 
va fer quan ell era regidor de Sanitat i, per tant, intueix que no se n’ha fet cap més. 
 
La Sra. Serra respon que sí que se n’han fet. 
 
En relació a les millores del “porta a porta”, el Sr. Gibert els recorda que va quedar la moció 
sobre de la taula i que els van dir que els convocarien a tots per tal de consensuar les 
propostes de millora, però han passat dos plens i no els han dit res.  
 
La Sra. Serra diu que ja se’ls va convocar. 
 
El Sr. Gibert diu que és cert, però no hi va haver acord perquè no li anava bé a tothom. 
 
La Sra. Serra diu que els van demanar que proposessin ells la data, i ningú ho ha fet.  
 
El Sr. Gibert diu que son ells els que han d’incidir per aconseguir el consens per poder trobar-
se, atès que ningú ha proposat cap data. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que per ella no és important la data ni el fet de trobar-se, sinó que 
per part de l’equip de govern es portin propostes elaborades, i també una valoració tant  
econòmica com de funcionament.   
 
La Sra. Serra respon que la idea era trobar-se i posar en comú les propostes que cadascú 
presenti. 
 
El Sr. Gibert diu que ells ja en van fer de propostes a la moció que van presentar i , per tant , 
els demanen un mínim d’interés per arribar a acords, doncs fa un mes van aprovar el 
pressupost i una regidora va preguntar pel retorn del “porta a porta” , doncs en un primer 
moment el Sr. Alcalde va dir per error que eren 400.000 € i ara resulta que en son 120.000, i és 
en funció d’aquest retorn que es podran fer propostes de millora o no. 
 
La Sra. Serra diu que per això es va plantejar fer la reunió, perquè també es plantejaven acords 
en aquella moció que no es podien portar a terme. 
 
El Sr. Gibert diu que ara ja han fet tard perquè s’ha aprovat el pressupost. 
 
La Sra. Serra diu que per aquest pressupost no s’hi arribava i ja es va parlar quan es va 
plantejar la reunió. 
 
El Sr. Gibert diu que el problema és que no hi ha hagut interès. 
 
Intervé el Sr. Salamé per dir que, justament, la reunió la va convocar ell i hi van haver dues 
propostes de dates i, com que cap de les dues anaven bé, al final van decidir que fossin ells el 
que proposessin la data,  i ells, que estan a l’ajuntament, ja s’adaptarien. 
 
El Sr. Gibert diu que els que van proposar que es quedés sobre de la taula va ser el govern i no 
pas ells. 
 
El Sr. Salamé diu que ja decidirà una data i els ho dirà. 
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Intervé la Sra. Fuster per dir que ella no hi assistirà fins que no els presentin els imports del 
retorn econòmic i propostes per part de l’equip de govern, i el que no és tan important és el dia. 
 
El Sr. Salamé diu que aquí és on s’han quedat encallats. 
 
La Sra. Fuster diu que on s’han encallat ha estat en l’import del retorn econòmic. 
 
El Sr. Salamé diu que el prec del Sr. Gibert és la data de la reunió i el que ell respon és que ja 
marcarà una data i convocarà la reunió. 
 
El Sr. Gibert diu que si els sembla bé poden fer-ho el mateix dia de les comissions informatives, 
una hora abans, o a l’acabar. 
 
La Sra. Serra diu que en principi els sembla bé, però que ja ho quadraran. 
 
El Sr. Gibert diu que està d’acord amb la Sra. Fuster de que l’equip de govern s’ha de presentar 
amb propostes i no fer perdre el temps a ningú. 
 
La Sra. Fuster diu que les dades econòmiques son essencials. 
 
La Sra. Serra diu que les dades econòmiques les poden presentar, però la reunió és per posar 
en comú propostes i, per tant, de propostes n’han de presentar tots .  
 
El Sr. Gibert diu que qui realment té el poder d’aplicar les propostes és l’equip de govern.  
 
Per altra banda el Sr. Gibert diu que han passat 4 anys i encara no han convocat concurs per 
l’adjudicació del bar, i pregunta al Sr. Casas com està el tema. 
 
El Sr. Casas respon que el plec ja està elaborat a Secretaria, i en el moment que es pugui tirar 
endavant es farà. 
 
Per acabar, el Sr. Gibert felicita als organitzadors de Vacarisses per la Marató per l’èxit i els 
9.000 € aconseguits, doncs son una entitat que porten 13 anys i treballen molt, s’impliquen molt 
i aconsegueixen molts recursos per les causes de la Marató, i demana que es transmeti a 
l’entitat. 
 
La Sra. Moral diu que ella en forma part i que ja ho transmetrà. 
 
  
Essent les vint hores i disset minuts la Sra. Alcaldessa-Presidenta en funcions, dóna per 
finalitzada la sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva 
 
 
 
 
 LA PRESIDENTA     EL SECRETARI, 
 
 
 
 Olga Serra i Luque  Joan Amengual i Tomé 
 
 
 
 


