ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL
DIA 7 D’OCTUBRE DE 2011

Vacarisses, 7 d’octubre de 2011, essent les 14:30 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 als assumptes compresos a l'ordre del dia.

Presideix
Salvador Boada i Guàrdia , l’alcalde
Regidors
Josep Maria Gibert i Castellet, 1r tinent d’alcalde
Salvador Martín Martín, 2n tinent d’alcalde
Pedro Roque Serna González, 3r tinent d’alcalde
Anna Maria Singla Sangrà
Martí Llorens Morraja
Carles Canongia i Gerona
Laura Sánchez López
Antoni Masana i Ubach
Ricard Reollo i Bonet
Mariano Méndez Rudilla
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.
Excusen la seva absència els regidor senyors Lluís Alburquerque Alavedra i Joan Pau Rica
López.

ORDRE DEL

DIA

1.- POSAR EN CONEIXEMENT DEL PLE DE RENUNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR

El secretari dona lectura a la proposta amb el contingut literal següent:
Vist l’escrit presentant en data 3 d’octubre de 2011, pel senyor Joan Pau Rica i López, regidor
d’aquest Ajuntament per Veïns per Vacarisses, en què comunica la seva renúncia al càrrec de
regidor, pel qual havia estat proclamat electe com a resultat de les últimes eleccions
municipals.
Atès que a judici d'aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant, a efectes de procedir a la
substitució, al candidat immediat a la llista electoral per Veïns per Vacarisses, essent la
senyora Eva Arambarri Viladerrams.
Atès que per aquesta Alcaldia i Secretaria ha estat ratificada la renúncia al càrrec, garantint-se
així la voluntarietat de l’ interessat en l’ acte expressat.
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En virtut del què disposa la Llei Orgànic del Règim Electoral General, i la Instrucció de 10 de
juliol de 2003, de la Junta Electoral Central , al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de
Vacarisses presentada pel Sr. Joan Pau Rica i López, qui ostentava de la condició
de membre de la Corporació des de les últimes eleccions locals.
SEGON.-

Trametre certificació del present acord a la Junta Electoral Central, indicant que la
senyora Eva Arambarri Viladerrams, a judici d'aquesta Corporació , li correspon
cobrir la vacant, seguint l'ordre decreixent com a candidata de la llista electoral per
Veïns per Vacarisses..

TERCER.- Que una vegada rebuda la credencial acreditativa de la condició d'electe a favor
de la senyora Eva Arambarri Viladerrams, es notifiqui a l'interessada, als efectes de
què prengui possessió del càrrec i en juri o prometi acatament a la Constitució.

Intervé el Sr. Serna qui es manifesta en el mateix sentit que en la junta de portaveus, indicant
que el Sr. Rica ha decidit renunciar a la seva regidoria per discrepàncies amb el partit. Explica
que a ell no li havia dit res personalment sobre la seva intenció i que davant la seva decisió
irrevocable l’únic que es podia fer era acatar-la i proposar a la següent persona de la llista per
tal de substituir-lo. Comenta que li hagués agradat que el Sr. Rica esgotés la legislatura, però
que si la seva decisió es retirar-se s’ha d’acceptar. Diu que creu que guanyem amb el canvi i
que el Sr. Rica va creure que es trobaria a gust a l’ajuntament i sembla que no ha estat així.
Intervé el Sr. Mendez qui comenta que les discrepàncies internes poden suposar que
l’ajuntament tingui problemes, i que el que es important es que aquests problemes no es
traslladin a les institucions. Diu que aquesta renuncia suposarà que l’ajuntament es vegi afectat
pel temps que necessitarà la nova regidora per posar-se al dia. Comenta que el tema s’està
solucionant d’una forma irrespectuosa, i que aquests cassos el millor es solucionar-los quan
abans millor. S’adreça al Sr. Serna dient-li que hauria de demanar excuses a l’ajuntament pel
que ha succeït.
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que al Sr. Rica li honra el fet de renunciar al càrrec de
regidor, en comptes de mantenir-lo estant fora del partit, com han fet d’altres anteriorment.
Continua la seva intervenció dient que el que ha passat no es seriós, i que un partit polític que
venia com a renovador ha estat un desastre, i que s’han perdut 4 mesos mes el que trigui la
nova regidora en posar-se al dia, es a dir, un any en total. Acaba dient que es una vergonya
que es renuncií al càrrec de regidor al cap de tan poc temps per tenir discrepàncies, tal i com
s’ha dit, i que a la campanya electoral feien bandera de que eren diferents dels partits polítics
majoritaris i en realitat no ho son, i potser son pitjors.
Intervé el Sr. Reollo qui es reafirma en el dit pels regidors que han intervingut anteriorment i diu
que ja sabia que això passaria, per la persona de la que estem parlant. Diu que ara toca posarse a treballar i que el poble no noti aquest fet, cosa que creu que serà així.
Pren la paraula el Sr. Canongia qui en termes de paradoxa diu que “ la roba bruta es renta a
casa”, i que encara no sap ben be el perquè ha plegat el Sr. Rica. Comenta que ha vist moltes
coses en els seus anys de regidor, des de ex alcaldes que no arriben a prendre possessió a
regidors de la oposició que renuncien al seu càrrec, però que avui ens trobem davant d’un
regidor de l’equip de govern, i estem davant d’una crisi de govern. Diu que a la passada
legislatura el grup municipal UIPV va arribar a tenir 8 regidors diferents, però estava a la
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oposició. Diu que s’ha justificat la renuncia per discrepàncies amb el partit, però que això no li
quadra amb el que lai va dir el Sr. Rica quan li va comunicar que renunciava al càrrec. Acaba
dient que estem davant d’una crisi de govern i del partit Veïns per Vacarisses.
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que no hi ha crisi de govern, i que el Sr. Rica ha pres la decisió de
renunciar al seu càrrec i s’ha de respectar. Comenta que a l’actual equip de govern tots saben
que fan els altres i tot es comenta, de forma que es substituïble qualsevol regidor sense que la
institució ho noti, no com abans en que cada àrea funcionava per separat. Comenta que la
regidora que ha d’entrar ja s’està posant al dia i agraeix al Sr. Rica la feina feta mentre ha estat
a l’equip de govern treballant. Diu que no es perdrà un any com s’ha dit per aquest canvi, i que
al Sr. Rica li honra el fet d’haver renunciat al seu càrrec en comptes de continuar com a regidor.
Pren la paraula el Sr. Serna qui manifesta que no hi ha cap crisi de govern, que tot funciona
igual i que al dia següent de presentar la renuncia el Sr. Rica ja li havien fet les delegacions de
les seves àrees a ell. Comenta que una cosa es que políticament interessi dir que afecta al
funcionament de l’ajuntament i una altra cosa es que es noti al carrer. Diu que de vegades es
passa vergonya en aquesta taula i que no te problema en demanar excuses a tots i a tot el
municipi.
El Sr. Mendez comenta que si l’ajuntament funciona igual o millor sense aquest regidor, tal i
com ha dit el Sr. Serna, perquè necessita ara un altre regidor, en al·lusió a la incorporació del
nou regidor que substituirà a l sortint. En aquest sentit diu que podria prendre possessió del
càrrec però no incorporar-se a l’equip de govern, i així ens estalviaríem un sou.
Intervé el Sr. Masana qui diu que etimològicament la paraula crisi vol dir canvi, variació, i no vol
dir que sigui dolent. En referència a les afirmacions del Sr. Alcalde de que funcionen tots junts
comenta que això passa perquè no hi ha debat ideològic entre els dos partits i creu que UIPV
ha absorbit a Veïns per Vacarisses i que l’alcalde ha sigut molt intel·ligent. Acaba dient que no
es cert que no passi res amb aquest canvi de regidor.
Pren la paraula el Sr. Reollo qui diu que tal i com s’ha manifestat, crisi no vol dir que sigui una
situació dolenta, sinó oportunitat, i aquí aplicat es que hi ha hagut una renuncia al càrrec dins
l’equip de govern. Comenta que està satisfet de haver sentit que aquest canvi no es notarà en
el funcionament de l’ajuntament.
Intervé novament el Sr. Canongia qui diu que en política, quan algú dimiteix, sempre es parla
de crisi. I això es pot comprovar si llegim els diaris, en que es fa servir sempre aquesta
expressió quan hi ha canvis als governs. Diu que l’anterior govern de coalició de Vacarisses
tenia un component polític important i dissentien internament, però no es va donar cap situació
de crisi, sinó que es debatien els temes. En relació a la renuncia del Sr. Rica diu que li hagués
agradat que el Sr. Rica expliqués aquí el mateix que li va dir amb sobre els motius pels quals
va presentar la renuncia, i que era per discrepàncies amb l’equip de govern.
El Sr. Alcalde diu que això no es cert, i que ell interpreta d’una altra manera la expressió “crisi
de govern”, que es produiria si hagués tingut que buscar un altre partit per poder continuar
governant, però no en aquest cas.
Sotmès a votació s’aprova amb l’abstenció dels regidors del s grups municipals del PSC, ERC i
CIU i el vot a favor de la resta de regidors.
Essent les 15 hores , el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de la qual
estenc la present acta que signo en companyia seva.
EL PRESIDENT,

Salvador Boada i Guàrdia

EL SECRETARI,

Joan Amengual i Tomé
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